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أحداث القرن العرشين التي ّ
غيت مجرى التاريخ البرشي،
واملعارصة خالل سني حكمها الـ 70ملرحلة ما بعد الحرب
ً
إضافة إىل "الحرب الباردة" وانهيار االتحاد
العاملية الثانية،
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كرة السلّة :إسبانيا تتربّع
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إىل "بريكست" والحرب الروسية ض ّد أوكرانيا ...وبرحيلها
تنتهي حقبة كاملة لتطوي معها فصالً من فصول التاريخ
الذي احتضنها برحابة وأجلســها حول "مائدة العمالقة"
املحفور اسمهم يف "سجل الخالدين".
١٣

جولة جديدة لصندوق النقد:
عودة إلى "النقاط العالقة"
بـــاتريســـــيا جــــــالد
بدأ صندوق النقــد الدويل الذي وصل اىل لبنان
أمس جولة جديدة من اللقاءات تســتم ّر لفرتة 3
أيام مع املســؤولني اللبنانيني .وكما بات معلوما ً
أن وفد الصندوق الذي يرأسه أرنستو رامرييز قدم
ملناقشــة التطورات األخرية واملساعدة يف ترسيع
تنفيذ اإلجراءات التي تــم االتفاق عليها بموجب

اتفاق  22نيسان عىل مستوى املوظفني .وهذا األمر
كان متوقعــا ً قبالً ،ولكن ما هو غري مقبول عودة
الصندوق ملتابعة النقاشــات مع لبنان يف وقت لم
تتمكن الحكومة من تحقيق اي من مطالبه ،مثل
إقرار قانون الرسية املرصفية الذي لم ّ
يوقع عليه
رئيس الجمهورية ومرشوع قانون املوازنة بسبب
اإلعرتاضات النيابية عىل مضامينها ،باإلضافة إىل
عدم إقرار خطة التعايف اإلقتصادية.
١٣

مع انطالق إرضاب املصارف الشــامل يف يومــه األول ،انتقلت املواجهة
أمس إىل قرص العدل عىل وقــع احتدام االحتجاجــات املطالبة باإلفراج عن
املوقوفني يف قضية االقتحامات املرصفية ،ورسعان ما تدحرجت األمور باتجاه
التدافع والصدام املبارش بني املحتجني وعنارص الجيش ما أسفر عن "إصابة
 4عســكريني بجروح نتيجة تعرضهم للرشــق بالحجارة واالعتداء عليهم
َ
املوقوفني
بالعيص" ،بينما طلبت النيابة العامة التمييزية محرض التحقيق مع
يف قضيــة اقتحام بنك "لبنان واملهجر" إليها بغيــة إحالته إىل النيابة العامة
االستئنافية يف بريوت للبت باالدعاء فيه وتحديد مصريهما لناحية تركهما أو
َ
إحالتهما
موقوفني أمام قايض التحقيق األول.
١٣

كييف تتهم موسكو بقصف
محطة نوو ّية جديدة

بعدما اســتُهدفت محطة زابوريجيا النووية ،األكرب يف أوروبا والتي
تحت ّلها القوات الروســية ،بعمليات قصف عدّة يف األشهر األخرية ،ما أثار
مخاوف عاملية مــن حصول كارثة نووية ،اتهمــت رشكة "إنرغوأتوم"
الحكومية األوكرانية أمس روسيا بقصف موقع محطة بيفدينوكراينسك
النووية يف جنوب البــاد .وأعلنت الرشكة املشــغلة للمحطات النووية
األوكرانيــة عىل تطبيــق "تلغرام" أن الجيش الــرويس "قصف املنطقة
الصناعية حيث محطة بيفدينوكراينسك النووية" ،مشري ًة إىل دوي انفجار
قوي عىل مسافة  300مرت فقط من املفاعالت.
١٣
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النواب "«التغييريون"» وطرح األسماء...
األولوية للمبادرة أو للنتائج؟
كان األخري مــع كتلة «الجمهورية القوية»
أالن ســركــيــس
حيث ناقشوا الخطوط العريضة ملبادرتهم
ورضورة تأمني ح ّد أدنى من النجاح.
إنتهت املرحلة األوىل من مبادرة النواب
وتُعترب املرحلة الثانية من املبادرة هي
«التغيرييني» التي تضمّ نت جولة عىل الكتل
األصعــب وخصوصا ً إذا انتقــل البحث إىل
النيابية يف إطار التســويق ملبادرتهم التي
األسماء املرشحة ،فأي اسم ينال رىض فريق
يريدون عربها عدم استفزاز أيّ من الكتل.
معني سيضع الفريق اآلخر عليه «فيتو» أو
يعمــل النــواب «التغيرييــون» عىل
يثري ريبته ،لذلك هناك عالمات اســتفهام
«جوجلة» األفكار وتقييم النتائج ،وستتمثّل
توضع ومفادها هل سينتقل النواب الـ13
املرحلة الثانية بطرح ســ ّلة من األســماء
من موقع التغيري إىل موقع الوســط لتأمني
املرشــحة عىل الكتل الفاعلة ،يف حني أنهم
نجاح مبادرتهــم؟ وهل ســتتحوّل هذه
أسقطوا عددا ً من األسماء من الئحتهم وعىل
املبادرة إىل محاولة لتدوير
رأس هذه األســماء رئيس
الزوايا؟ ومــا هي املرحلة
حركة «اإلستقالل» النائب
الزمنيــة التي ســيقرر
ميشــال معوض ورئيس
يبقى إنتظار المرحلة
فيها هؤالء النواب أسماء
حزب «الكتائــب اللبنانية»
النائب سامي الجميل وقائد المقبلة للحكم نهائيًا املرشحني الرئاسيني؟ وما
هي التنازالت التي يمكن أن
على المبادرة
الجيــش العمــاد جوزاف
عون ،بينمــا أعطوا زخما ً
يتفقوا عليها يف ما بينهم
لتأمني قاسم مشرتك بني ما يكفي من نواب
لبعض األسماء املارونية مثل النائب نعمت
لتأمني النصاب وأكثرية النصف زائدا ً واحدا ً
إفرام والوزير الســابق زيــاد بارود بعدما
إليصال الرئيس املناسب بنظرهم؟
اســتبعدوا النواب املوارنة يف صفوفهم ولم
ويف السياق ،فإن السؤال األكرب املطروح
يطرحوا أي اسم من النواب الـ.13
يبقى متمحــورا ً حول ما هــو األهم لهم:
ويف ســياق تقييم الجولة ،فإنه يُسجّ ل
املبادرة أو النتائج؟
عدم وجود نتائج للمبادرة حتى اآلن بالرغم
فإذا كانــت النتائج هي النقطة األهم،
من األجــواء اإليجابية التــي ظهرت بعد
فســيرتتب عىل النواب «التغيرييني» إعطاء
االجتماعات ،وبدا الفتــا ً أن أطول اجتماع

خفــايـــا
تردَّد أن النائبة الســابقة
بهية الحريري غــادرت اىل قطر
برفقــة نجلهــا نــادر يف زيارة
اســتمرت  ٣ايــام بقيــت طي
الكتمان.

يعمل النواب "«التغييريون"» على تقييم النتائج

األولوية إليصال رئيس ســيادي قادر عىل
إحداث الفرق والدفاع عن الدستور وفرض
وقادرعىل مواجهة
رشعية الدولة وسيادتها
ٍ
معادلة السالح والفساد.
أمــا إذا كان األهم هو املبــادرة بحد
ذاتها ،فســينتهي األمر بتخفيض السقف
إىل أدنى ح ّد ممكــن ليقبل به كل األفرقاء،
ما يســتوجب تأمني أكثرية حتى ولو عىل
حساب املس ّلمات واملواصفات.
ويف هذه الحالة ،يكــون النواب الـ13
قد انتقلــوا بالفعل من ممثــي الثورة إىل
سياسيني عاديني ،يلعبون الدور الوسطي
ألن ال دور آخر لهم ليجعلهم ناشطني أمام
ناخبيهم.
ويبقــى إحتمال حصــول أمر كهذا

مرتفعاً ،ألن النواب التغيرييني لم يأتوا من
خلفية واحدة عقائدية وتنظيمية وثقافية
وتاريخية ،وبالتايل ،قد يكونون أفرادا ً ذوي
كفاءة ،لكن ما يجمعهم هو فقط ما يف ّرق
اآلخرين ،لذلك ال يبقى لهم ســوى الحراك
الذي ال يأتي بالنتائج املرجوة.
ويبقى إنتظــار املرحلة املقبلة للحكم
نهائيا ً عــى املبادرة ،يف حني أن مشــكلة
الســاح غري الرشعي تبقى أُم املشــاكل
وأباها ،ألن هذا الســاح هو ما يمنع قيام
دولة قوية تُحاسب الفاسدين والخارجني
عــن القانون ،يف حني أن نوعية األســماء
التي سيطرحها هؤالء النواب تبقى املعايري
لحجم التنازالت التي يمكن أن يقدموها عىل
مذبح التسويات املرتقبة مع أهل السلطة.

توقفت مصادر أمنية عند
متابعة قيــادة الجيش عمليات
البحث عن بعض تجّ ار املخدّرات
ومن بينهــم جماعة نوح زعيرت
وأبو ســلة من دون التوقف عند
التهديــدات التي وجّ هها بعضهم
إىل ضباط يف الجيش وإىل قيادته.
وتســاءلت هذه املصادر عمّ ا إذا
كان املطلوب مــن القيادة إقفال
بعض املعابر الحدودية إىل سوريا
التي يســتعملها الفا ّرون ومن
بينهم ابن نوح زعيرت الذي أصيب
يف كمني وتم ّكن من الفرار .ويُذكر
ّ
أن الجيش كان أوقف يف 31تموز
املــايض عيل ابن نــوح زعيرت يف
منطقة كفرذبيان.
علــم أن جمعية املصارف
تتّجه إىل االستمرار يف االقفال بعد
يوم األربعــاء احتجاجا ً عىل عدم
اتخاذ اجراءات جديــة لحماية
الفروع واملقرات اإلدارية.

فرونتسكا في بعبدا وعين التينة ووزارة الدفاع :اإلستحقاقات في موعدها

عون :مفاوضات الترسيم في مراحلها األخيرة بما يضمن حقوق لبنان
مرسمة منذ  1923وحريصون على التعاون مع «"اليونيفيل »"
سليم :حدودنا ّ
أبلــغ رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون
املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان السيدة جوانا
فرونتسكا خالل استقباله لها امس يف قرص بعبدا ،ان
املفاوضات لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت يف
مراحلها األخرية بما يضمن حقوق لبنان يف التنقيب
عن الغــاز والنفط يف الحقول املحــددة يف املنطقة
االقتصادية الخالصة له ،مشــرا ً اىل ان التواصل مع
الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين مستمر حول
بعض التفاصيل التقنية املرتبطة بعملية الرتسيم.
وأمل يف ان يســاهم التنقيب يف امليــاه اللبنانية يف
إعادة انهاض االقتصاد اللبناني الذي شــهد تراجعا ً
كبريا ً خالل السنوات املاضية فضالً عن تعزيز االمن
واالستقرار يف الجنوب.
وفيما جدد التأكيد عىل التــزام لبنان القرارات
الدولية وال ســيما منها القرار  1701لفت اىل أهمية
تطبيق كل مندرجاته ،معتربا ً ان التنسيق بني القوات

الدوليــة العاملة يف الجنــوب «اليونيفيل» والجيش
اللبنانــي أمر رضوري لتأمــن نجاح مهمة حفظ
االمن والسالم عىل الحدود ،مشددا ً عىل وجوب توفري
املناخات املالئمة ملنــع حصول أي صدام بني األهايل
والجنود الدوليني.
وأطلعت فرونتســكا عون عىل املــداوالت التي
رافقت تمديد مجلس االمن الــدويل للقوات الدولية
العاملة يف الجنوب يف نهاية الشــهر املايض والدعم
الذي ســيقدم اىل الجيش اللبناني ،وبحثت معه يف
تطورات عملية ترســيم الحدود البحرية الجنوبية
وتشــكيل الحكومة ،وشــددت عىل رضورة اجراء
االستحقاقات الدستورية يف موعدها.

في وزارة الدفاع

وزارت فرونتســكا ايضا ً ّ
كل ً من رئيس مجلس
النواب نبيه بري يف عني التينة ووزير الدفاع الوطني

موريــس ســليم يف وزارة الدفــاع ،وأطلعته عىل
املداوالت التي رافقت التمديد لـ»اليونيفيل» والدعم
الذي ســيقدم اىل الجيش ،وأكــدت أن األمم املتحدة
مستمرة بمســاعدة لبنان يف املجاالت كافة ال سيما
دعم الجيش اللبناني وتمتني التعاون والتنسيق بني
وحدات الجيش وقوات «اليونيفيل» ،من أجل الحفاظ
عىل اإلســتقرار ملا فيه خري لبنــان وأبناء الجنوب
بشكل خاص.
وإذ تحدثت فرونتسكا عن أهمية توصل لبنان
اىل اتفاق ترســيم الحدود البحرية حتى يتمكن من
استثمار ثرواته الطبيعية يف البحر ،شدد وزير الدفاع
ّ
مرسمة
عىل ان الحدود بني لبنان وفلسطني املحتلة
منذ العام  1923يف اتفاقية «بوليه-نيوكومب» ،وان
حق لبنان الطبيعي هو االستفادة من ثرواته.
وأكد تمسك لبنان بالقرارات الدولية ال سيما منها
القرار  ،1701الفتا ً اىل اهمية الحفاظ عىل اإلستقرار

يف الجنوب يف ظل التعاون الوثيق بني الجيش والقوة
الدولية العاملة يف جنــوب لبنان «اليونيفيل» .ور ّكز
عىل ما نص عليه قــرار التمديد لـ»اليونيفيل» رقم
 2650بخصوص تنفيذ القــوة الدولية لدورياتها،
مشريا ً اىل أن الجيش كان وسيبقى حريصا ً عىل أقىص
درجات التعاون مــع «اليونيفيل» من أجل الحفاظ
عىل االستقرار يف الجنوب ،وتالفيا ً ألي أحداث قد توتّر
األوضاع أيا ً كان مستواها أو حجمها.
وت ّم التطرق يف خالل اللقاء اىل التعاون القائم بني
لبنان واالمم املتحدة يف مجاالت عديدة ،ويف هذا اإلطار
شكر الوزير سليم لفرونتســكا الدعم الذي تقدمه
املنظمة الدولية للبنان.
وحرض موضوع املســاعدة االمريكية لرواتب
العسكريني ،وأوضحت فرونتسكا يف هذا االطار ،ان
تلك املســاعدة باتت يف مراحلها التنظيمية االخرية
وستدفع للعسكريني عرب أحد برامج االمم املتحدة.

لماذا يزور مدينة ترفضه وترفض تياره؟

باسيل لميقاتي :أنا في عقر دارك
طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيــد
بقيت زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب
جربان باسيل إىل طرابلس قبل أيام ،موضع تحليالت
وتســاؤالت ،من دون أن تحمــل أي تفاؤل من قبل
الطرابلسيني وغري الطرابلسيني ،ال سيما وأنها تأتي
عىل مشــارف نهاية عهد عمه رئيــس الجمهورية
ميشال عون ،ويف ظل تصدّع حاصل يف بنية «التيار»
بآخر أيام عون الرئاســية من جهــة ،وبعد زيارة
فاشلة قام بها باسيل نفسه إىل طرابلس قبل أشهر،
وأحيطت بإنتقاد الذع مــن كثريين من أبناء املدينة،
تماما ً كما أحيطت الزيارة وقتها بالحراســة األمنية
املشددة.
يف هــذه األثناء ،يتســاءل رأي عام واســع يف
طرابلس :ملاذا يــزور جربان باســيل مدينة هي يف
األصل ترفضه وترفض تياره ،وتحديدا ً يف نهاية عهد

عمه ميشال عون الذي أعاد طرابلس ولبنان عرشات
السنني إىل الوراء بالحرمان وقلة اإلهتمام الرسمي؟
وما الذي يجمع باســيل بطرابلس وأهلها وهي التي
رفضت عهد ميشال عون وثارت ضده؟
طبعا ً تحتاج الزيــارة بالتأكيد إىل قراءة وتحليل
يف الشــكل كما يف املضمون .ففي الشكل ،أراد صهر
العهد أن يقول ملن يهمه األمر «ان طرابلس ليســت
ممنوعة عليه؛ وبإمكانه زيارتها والغطس يف بحرها،
والتجوال يف شــوارعها متى يشاء» .أما يف املضمون
فإن باسيل قد دخل طرابلس ليس فاتحا ً وال محموال ً
عىل األكتــاف .دخل مع ســاعات الصباح األوىل ،إىل
شــارع «مينو» املعروف بهدوئه ولم يدخل املناطق
الشعبية املكتظة .أطلق باسيل مواقف من «مينو» -
امليناء مهاجما ً ثورة  17ترشين التي ادعى أنها منعته
من زيارة هــذا املكان ومن العمل بــه .ومن مدينة
امليناء ومن عىل مقربة من منزل خصمه الســيايس،

ال يتوقع الطرابلسيون أي إيجابيات من باسيل

رئيس الحكومة املكلف ،أراد باســيل توجيه رسائل
عدة إىل نجيب ميقاتي بأن ال يراهن عىل انتهاء العهد
ليفرض رشوطه يف تشكيل الحكومة ،ألنه إذا انتهى
العهد فإن باسيل لم ينته وال يزال هو الشوكة يف حلق
من أراد ابتالعه بالسياسة وسيرضبه يف عقر داره.
يف املقابل ،قابلت أوســاط ميقاتي زيارة صهر
العهد بالكثري من التجاهل عىل الصعيد اإلعالمي ولم
تقل له ماكينته اإلعالمية «أهال بهالطلة» يف مدينة

الرئيس املكلف .أما عىل الصعيد الشعبي فال يتوقع
الطرابلســيون أي إيجابيات من باسيل وزيارته إذ
إن األخري لم يقدم للمدينة أي يشء عندما كان عهد
عمه يف عزه فماذا سيقدم لها اآلن والعهد إىل أفول؟
إنهــم ينظرون إىل الزيارة فقط مــن باب النكايات
والنكد الســيايس ليس أكثر وال يعولون عىل سبيل
وعــى كل الطبقة الحاكمة التــي أوصلت البلد إىل
الخراب يف يشء.

محـــــليـــــات
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مراجعة ْ
رفع تعرفة االتصاالت ...الوزارة
ُتماطل من جديد
خــاص " -نــداء الــوطــن"
بدءا ً من أول تموز ،صار قرار
مجلس الوزراء الرقم  155الصادر
يف  20أيــار املايض موضع التنفيذ،
والقايض برفع تعرفــة الخدمات
الهاتفيــة واالنرتنــت وخدمات
الخطــوط التأجريية والشــبكة
االفرتاضيــة عرب شــبكة األلياف
البرصية ،والشــبكة النحاســية
والشــبكة الالســلكية لألفــراد
واملؤسســات التجارية واألعمال
والــركات ،وخدمــات الجملة
ّ
املرخص لهــا تزويد
للــركات
خدمات االنرتنــت وخدمات نقل
املعلومات .وقد شهد القرار سلسلة
شكاوى ومراجعات قضائية لكونه
«مخالفا ً بمنطوقــه ومندرجاته
ألحكام الدستور اللبناني ولقانون
النقد والتســليف ،ورضب مفهوم
السيادة الوطنية عىل علتها عرض
الحائط».
وإىل اآلن ،ال تــزال املراجعــة
املقدّمــة من املحامــي بيار حرب
إلبطــال املرســوم  9458والقرار
« ،155مع ّلقــة» أمــام مجلــس
شــورى الدولة الذي سبق وأمهل

الدولة اللبنانيــة ،يف قرار إعدادي
صدر يف  28تموز املايض 15 ،يوماً،
لكي تقدّم االثباتات والدراســات
التي تــرر خلفيات القــرار رقم
 155الصادر عــن مجلس الوزراء
بتاريــخ  2022/5/20والقايض
بـ»تخفيض» التعرفة والرســوم
الخاصــة باالتصــاالت بنســبة
 66.67%بعد تســعريها بالدوالر
عىل أساس ســعر صريفة ،والذي
صدر عىل أساســه املرســوم رقم
 9458تاريخ  2022/6/24إلنفاذ
القرار متضمنا ً زيادة ملحوظة يف
تعرفة تخابــر خدمات االتصاالت
عىل عكس قرار مجلــس الوزراء
الذي قىض بتخفيض التعرفة.
وقبل انتهــاء املهلة ،وتحديدا ً
يف  24آب املــايض ،تقدّمت الجهة
املســتدعى ضدهــا ،أي وزارة
االتصــاالت بطلب جديــد لتمديد

ّ
يبدو أنّ
البت بالمراجعة
دونه الخشية من إثارة
نقمة الناس إذا ما رفض
مجلس الشورى الطعن

ألفا وتاتش

املهلة لشهر أضايف بحجة ّ
أن «مهلة
الخمســة عرش يومــا ً املحددة يف
متن القرار اإلعدادي ليست كافية
لتنفيــذ ما ورد يف القرار ،بســبب
الظروف السائدة وتعقيدات الوضع
اإلداري بصــورة عامة» ،يف خطوة
غري مربرة ،خصوصا ً ّ
وأن الوثائق
واملســتندات املطلوبــة ،ال تحتاج
إىل الكثــر من املجهــود لرتتيبها
وتجميعها.
وبالفعل ،فقــد وافق مجلس
الشــورى عىل الطلب يوم  25آب،
لكنه ق ّلــص املهلة إىل أســبوعني
فقط ،يفرتض أنّهــا انتهت يف 13
أيلول املايض ،مــن دون أن يبادر
املجلس إىل اتخاذ قــرار ،مع العلم
ّ
أن وزارة االتصــاالت لــم تتقدّم
باملســتندات املطلوبة ،فيما يبدو
ّ
ّ
البت باملراجعة دونه الخشــية
أن

من اثارة نقمة الناس اذا ما رفض
مجلس الشورى الطعن ،أما قبوله
فســيفتح باب الجــدل القانوني
حول املفعول الرجعي للفواتري التي
دفعت عىل أساس القرار ،مع العلم
ّ
أن عدم ّ
البت سيفاقم املشكلة أكثر.
أمّ ا املستجد الثاني فقد تجىل
بطلــب املدعي االطــاع عىل رأي
مجلس شــورى الدولة رقم /143
 2022 2021تاريخ 2022/4/12الذي استندت إليه وزارة االتصاالت
لوضع القرار  155واملرسوم 9458
وفق ما جاء يف القرار واملرســوم
املذكوريــن ويف مطالعــة وزارة
االتصــاالت حيث ورد هــذا الرأي
يف ك ّل مــن الوثائق املذكورة .إال ّ
أن
الالفت ّ
أن جواب مجلس الشــورى
هو تبليغ وزارة االتصاالت بالطلب
بدال ً من بته ،سلبا ً أو ايجاباً.

«"حزب الله"» يُس ّوق فرنجية «رئيسًا توافقيًا»...
فهل يُقنِع باسيل؟
راكــيــل عــتــ ِّيــق
عىل رغم ّ
أن «حزب اللــه» لم يعلن حتى اآلن
ّ
مرشحه اىل رئاســة الجمهورية أو تبنّى ترشيح
أي شخصيةّ ،إل أنّه يحاول عرب اتّصاالت سياسية
غري معلنة ،تســويق اســم حليفــه رئيس تيار
«املرده» ســليمان فرنجية كمرشــح «توافقي»
للرئاســة ،إنطالقا ً مــن ّ
أن فرنجية يحظى حتى
اآلن بتأييد نحــو  50نائبا ً يتو ّزعــون بني كتلتي
«الوفاء للمقاومــة» و»التنمية والتحرير» وبعض
النواب املسيحيني املستقلني والسنة القريبني من
رئيس تيار «املســتقبل» ســعد الحريري .وبدأت
حوارات «خافتة» لتأمــن غالبية نيابية لفرنجية
ولو كانت الغالبية البســيطة أو األكثرية العادية
أي  65نائبــاً .ولتأمني هذه الغالبية يحتاج «حزب
الله» اىل تأييد أفرقاء سياســيني آخرين لفرنجية،
مثل رئيس «التيار الوطنــي الحر» النائب جربان
باسيل ورئيس «الحزب التقدمي االشرتاكي» وليد
جنبالط .وانطلق هــذا الحوار مع الجهتني ،بحيث
هناك نقاش قائم عىل هذا املســتوى ،بني رئيس
مجلس النواب نبيه بري وجنبالط من جهة ،وبني
«الحزب» وباسيل من جهةٍ ثانية ،عىل أن ينسحب
هذا الحوار عىل باقي رشائح املجتمع الســيايس
اللبنانــي ،يف حال اقتنع جنبالط وباســيل بذلك.
أن «حزب الله» يعوّل عىل ّ
ويبدو ّ
أن هناك إمكانية
للنجاح يف مهمة «اإلقناع» هذه.
وكان األمــن العــام لـ»حزب الله» الســيد
حسن نرصالله تناول موضوع الرئاسة يف إطاللته
األخرية ،السبت الفائت ،وأعلن تأييده لـ»الدعوات
اىل االتفاق حول الرئيس ،وأن يكون هناك لقاءات
للحوار بعيدا ً من التحــدي والفيتوات التي تُطلق
مســبقاً» .كذلك اعترب نرصالله أنه «يجب العمل
ألن يأتي رئيــس يحظى بأوســع قاعدة ممكنة
سياســية ونيابية وشــعبية .»...كالم نرصالله
هذا أراد أن يوصل من خالله رســالة مفادها أنّه
يجب عىل الرئيــس املقبل أن يتمتّع بحيثية وليس
أن يكون «مجهوال ً أو نكــرة ال نعرفه ،وأن يكون
لديه برنامج ســيايس واضح ،فالبلد يم ّر يف أزمة
عىل ك ّل األصعــدة» ،وفق ما ترشح مصادر مؤيدة
لـ»الحزب» .أمّ ا دعوته اىل رئيس توافقي فتنطلق
من التعدديــة يف مجلس النواب الحايل ،إذ ال بد من
تأمــن نصاب الثلثني أي  86نائبا ً لعقد الجلســة

٣

طوني فرنسيس

مبادرة التغييريين سيف في المياه؟
ليست صعبة إمكانية التعرف مسبقا ً إلى آراء
النواب والكتل النيابية األساسية في موضوع
االنتخابات الرئاسية موعدا ً وأسماء وإشتراطات.
المجلس الجديد ،المنتخب في أيار الماضي،
استعاد تقريبا ً كتله األساسية السابقة .الجديد
فيه الغياب الرسمي لكتلة اساسية هي كتلة
تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري والسقوط
المدوي لممثلي النظام السوري (البعث والقومي
والديمقراطي )...من جهة ،والخرق المميز الذي
سجله ممثلو مناخ انتفاضة تشرين وتشكيلهم كتلة
نيابية وازنة ،من جهة أخرى.
أبقت تشكيلة المجلس الجديد ،الطائفية والمذهبية
والسياسية،على صورة الخالف الذي يعصف بالبلد
كما كانت قبل ست سنوات ،وهي تهدد بالتالي بتكرار
المسلسل الذي قاد إلى التعطيل والفراغ المستدام في
سدة الرئاسة وما اعقبه من تكريس ألعراف جديدة
في الحكم قوامها التعطيل على كل المستويات،
والمحاصصة الفئوية القاتلة لحسن االدارة وسالمة
المؤسسات وفعاليتها.
زاد غياب التيار المعتدل في الوسط االسالمي
(المستقبل) من ضبابية الصورة ،ووضع هذا الغياب
تيارا ً آخر يمثل «حزب الله» مكشوفا ً في الواجهة،
تقابله تيارات في الوسطين اإلسالمي والمسيحي،
أبرزها القوات اللبنانية التي ترفض تفرده ومحاوالته
الدؤوبة لوضع يده على البالد ومقدراتها .ازدادت
حدة االنقسام عشية الموعد الدستوري األهم مترافقا ً
مع أزمة غير مسبوقة تطال مختلف جوانب حياة
اللبنانيين ،وفيما يفترض التفكير بسرعة وجدية في
إيجاد المخارج عبر خيارات جديدة تسمح بتجديد
المؤسسات واإلنطالق إلى المعالجات ،تميل القوى
األساسية إلى التخاطب من فوق السطوح ،فيستعيد
«حزب الله» خطاب االتهام ونبش القبور ليمتطيه
حلفاء له وليجد اآلخرون أنفسهم في موقع رد االتهام
بمثله ،ما يجعل المعركة الحقيقية في مكان آخر.
يبدو تحرك النواب التغييريين في هذه المعمعة
وكأنه ضربة سيف في المياه .لكنه تحرك ال بد منه
ولو اقتصرت نتائجه على بعض التحريك للمياه
الراكدة .فإحدى مشاكل الحياة السياسية المستفحلة
خالل السنوات األخيرة ،كنتاج لمرحلة الهيمنة
السورية ،كانت في استحالة التواصل بين الفرقاء،
أو حصره في نطاق التحاصص والمجامالت ،وفي
مبادرة التغييريين محاولة لخرق هذا التطبيع،
تتضمن أصول المجاملة ولكن ،وهذا هو األهم ،طرح
اسس جديدة الستئناف الحياة العامة بعد إحداث
انقالب في سلوكياتها.
ال يخلو التاريخ السياسي اللبناني من تكتالت
وشخصيات لعبت مثل هذا الدور الضروري احياناً،
وغالبا ً ما كان المتضررون يوجهون اليهم السهام،
ولكن ثبت في النهاية أن ما قام به مثل هؤالء هو
مهمة نبيلة تستحق المحاولة.

فرنجية ونصرالله

االنتخابية األوىل ،كذلك ال ب ّد من تأمني غالبية ولو
بسيطة أي  65نائبا ً ألي مرشح ،وبالتايل ال ب ّد من
تفاهم سيايس عىل الرئيس املقبل.
وإذ تفيد معلومات ّ
أن بــري قد يدعو أواخر
أيلول الجــاري أو مطلع ترشيــن األول املقبل اىل
جلســة النتخاب رئيس للجمهورية ،ستكون هذه
الدعوة رسالة اىل األفرقاء السياسيني لالستعجال
بتحديد املوقف من تأمني النصاب ومن دعم مرشح
رئايس .وعند الدعوة اىل انتخاب رئيس من املفرتض
أن تصبح االتصاالت السياسية عىل هذا املستوى،
والتي تجري اآلن تحت األضــواء ،علنية وبوترية
أرسع.
ويف حني قرأ البعض يف كالم نرصالله رسالتني،
األوىل موجهة اىل باســيل وفرنجيــة بأنه يبحث
عن رئيس توافقي وأنّهما ال ينتميان اىل املســاحة
التوافقية ،والثانية اىل نواب التغيري الـ 13وغريهم
من الكتل النيابية بأنّه يريد رئيســا ً توافقيا ً ويم ّد
اليــد اىل الحوار ،ترى جهــات معارضة ّ
أن موقف
نرصالله هــذا عام وال يُمكن التوقــف عندهّ ،
ألن
«حزب الله» لم يحســم لغايــة اللحظة موقفه
رئاسياً .إذ يف العمق يُمكن أن يعترب «حزب الله» يف
أي لحظة ّ
أن فرنجية أو باسيل رئيس توافقي ،فهو
يعترب ّ
أن رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون
توافقــي .وبالتايل ال يُمكن الركــون اىل ما يطلقه
نرصالله من مواقف عىل هذا املســتوى ،فاألساس
أنه ليس لديه مرشح لغاية هذه اللحظة ألنّه مربك
عىل املستوى الرئايس ،فهو ال يستطيع الذهاب اىل

َّ
يتبن
أي خيار بال موافقة عون وباســيل ،لذلك لم
أي ترشــيح ،ألنّه إذا فعل ذلك خالفا ً لالتفاق مع
عون وباسيل سيضع نفسه يف مواجهتهما ،وهو
ليس يف هذا الــوارد ،إذ ال يخرس بهذا الفعل غطا ًء
مسيحيا ً فقط بل كتلة نيابية كربى يستطيع من
خاللهــا التعطيل .لذلك ّ
فإن «حــزب الله» مكبّل
بســبب موقف فريق العهد ،فهو لغاية اللحظة لم
يتفق معه عىل االنتخابات الرئاسية ،فال اتفاق مع
عون عىل ترشيح باسيل وال اتفاق مع باسيل عىل
مرشح يتبنّاه.
ويف حني تكمن العقبة األســاس أمام «حزب
الله» لتبني ترشــيح فرنجية يف إقناع باســيل،
ســيذهب يف حال نجح يف ذلك ،اىل تأمني النصاب،
لكن ال إمكانية لذلك ،بحســب جهات معارضة،
إذ ّ
إن املعارضة النيابيــة بمكوناتها املختلفة لن
تشــارك يف هذه الجلســة ،وبالتايل حتى لو نجح
فريق املمانعــة يف إقناع باســيل وجنبالط فلن
يتم ّكن من تأمني النصاب الالزم لجلسة االنتخاب.
وإذ ترى جهات سياســية ّ
أن أي مرشح ينتمي
اىل خط «حزب الله» ال يُمكــن أن يم ّر العتبارات
محلية وخليجية وخارجيةّ ،
وأن «الحزب» يعرف
أن هذا الخيار معدوم الفرص اآلنّ ،إل ّ
ســلفا ً ّ
أن
«مالمــح» الرئيس املقبل لم تكتمــل بعد ،وهي
مرهونــة بلحظــة االنتخاب املرتبطــة بدورها
باللحظة اإلقليمية  -الدولية ،وإذا كانت التوجُ هات
األمريكية  -اإليرانية  -السعودية تنحو اىل التوافق
أو املواجهة.

مولوي :لبنان لن يكون
مصدرًا لضرب أمن
المجتمع الكويتي
ّ
تلقى وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف
األعمال القايض بســام مولوي اتصاال ً هاتفيا ً أمس،
من النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية بالوكالة يف دولة الكويت الشيخ طالل
الخالد األحمد الصباح ،يف إطار التنســيق الدائم بني
الجانبني.
وجرى البحث يف ضبط محاوالت تهريب املخدرات
اىل دول الخليج العربي وآخرها إحباط محاولة تصدير
حبوب الكبتاغون اىل الســودان كوجهة أوىل ومنها اىل
الكويت داخل شحنة من العنب بالتعاون بني وزارتي
الداخلية اللبنانيــة والكويتية املتمثلة باإلدارة العامة
ملكافحة املخدرات.
وأثنى مولوي عىل التنسيق الحاصل ،مشددا ً عىل
«رضورة تكثيفه ملحاربة أي طريقة لتصدير األذى اىل
املجتمعات العربية كافة» .وإذ شــدّد عىل «العالقات
املتينة بني الجانبني» ،أ ّكد أن «لبنان لن يكون مصدرا ً
لرضب أمن املجتمــع الكويتي» ،الفتا ً إىل أن «األجهزة
األمنية ستكون كما دائما ً باملرصاد منعا ً ألي محاولة
للمساس بأمن لبنان وأشقائه».
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أسـعـد بـشـارة

فائض القوة ال يستطيع
تزوير التاريخ
يستطيع فائض القوة أن يغيّر في
المعادلة الى حين ،لكن تزوير التاريخ ليس
من اختصاصه ولم يتم ّكن في المفاصل
الكبرى من كتابة سطر واحد يقلب فيه
الحقائق رأسا ً على عقب .ففي أمثلة كثيرة
اعتقد المنتصرون عن وهم ّ
أن باستطاعتهم
كتابة التاريخّ ،
لكن ما كتبوه كان عبارة عن
تاريخهم ،ال عن التاريخ الذي يفترض أن
يكتب بالعناية والموضوعية الالزمتين ،لكي
يلقى من كتبه بعض االحترام .ففي عصرنا
لم يعد من مكان لتقادم األحداث فكل
حدث يؤرشف ،واألرشيف عولمة ال حدود
لها ،ومعلومات ال تنضب ،وتاريخ بالصوت
والصورة لن يختفي.
من هذه الزاوية يكون اإلجتزاء الذي
وقع فيه األمين العام لـ»حزب الله» في
نبشه مجزرة صبرا وشاتيال ،عامل إدانة
للنابش ،ال عامل قوة وإقناع ،خصوصا ً أن
هذا االجتزاء ،تجاهل أحداثا ً ومجازر تع ّرض
لها الفلسطينيون في لبنان ،على بُعد
أشهر وسنوات من مجزرة صبرا وشاتيال،
نعني بها حرب المخيّمات والحصار الذي
أجبر ساكنيها على أكل لحوم ال تؤكل درءا ً
للجوع ،بعدما تهدّم المخيّمان أنفسهما فوق
رؤوس القاطنين فيهما والمدافعين عنهما.
هل يكون اكتشافا ً جديدا ً أن يعاد التذكير
بمجزرة من أسوأ المجازر ،شاركت فيها
قوة لبنانية بمؤازرة وحماية إسرائيليتين؟
ال إنه ليس اكتشافاً ،فاإلدانة سبقت أيّ
ته ّرب أو تم ّلص من الجريمة .لكن في
المقابل كان يفترض بنابش القبور أن
يصل المجزرة بالمجزرة ،وأن يشيطن
مرتكبي المجزرتين ،باعتبارهما ّ
نفذتا بحق
المخيّمين أنفسهما ،أما الشجاعة فكانت
تقتضي االعتذار إلى الفلسطينيين عن
التحالف مع أحد أبرز المتّهمين بمجزرة
صبرا وشاتيال ،ال التقاط الصور الباسمة
معه ،كدليل على متانة التحالف.
ثم هل سيكون اكتشافا ً جديدا ً أن يعاد
التذكير مثالً بكل المجازر التي ّ
نفذت في
الحرب األهلية بدم بارد ،منها التي ارتكبت
في الصراع بين المسلمين والمسيحيين،
من السبت األسود الى الدامور الى حرب
الجبل وشرق صيدا ،الى حروب األخوة التي
كان نابش ملفات الحرب وحليفه الرئيس
من أركانها ،ولمن لم تخنه الذاكرة ،فإن
حروب األخوة هذه ،سواء المسيحية منها
أم الشيعية ،تخ ّللتها مجازر وتصفيات
واغتياالت ومعارك إبادة دمّ رت مدنا ً وقرى
وهجّ رت مئات اآلالف ،وال يزال أرشيف
الحرب اللبنانية بالصوت والصورة
يزخر بالمآثر ،من الضاحية وإقليم
التفاح والنبطية والصرفند ،الى األشرفية
والقليعات ونهر الموت والعدلية ،وال يزال
تصريح نبيه بري عن تلك الحرب ّ
يرن في
اآلذان ،وهذا التصريح يفترض أن تدوّنه
كتب التاريخ للعبرة والمعرفة.
إذا ال وجود أليّ اكتشاف في التذكير
بمجازر الحرب إال لمج ّرد رفض إقفال
مقابر الحرب ،وقد جهد حكماء كثر في
محاولة إقفالها بشكل نهائي ،ومن هؤالء
نصرالله صفير ،وليد جنبالط ،رفيق
الحريري ،سمير جعجع ،سمير فرنجية،
هاني فحص ،جورج حاوي ،فارس سعيد،
ومن يشبههم.
لقد كان في مواجهة هؤالء رهط من
حفاري القبور ،ومن هواة الروائح العطرة،
ومحترفي إشعال الحرائق ،حملوا المعاول
على مدار الساعة من دون كلل ،وعاشوا
على نبش رماد الحرب ،وكان العماد ميشال
عون قائدهم وملهمهم في البيئة المسيحية،
وها هو ّ
يتلقى عونا ً من نابش قبور جديد،
يريد أن يرسم خطا ً فاصالً يمنع التقاء
الحد األدنى بين أي لبناني وآخر ،ألن هذا
االلتقاء يفقد وظيفة حماية أهل الذمة
جوهرها ،وهو يريد لهذه المهمة أن تبقى
سارية المفعول ،وما من عامل يبقيها حية
إال إذكاء نار الفتنة والخوف ،وفتح أبواب
مقابر الحرب.

الـثـلـثـاء  ٢٠أيلول 2022

أهالي شهداء المرفأ يزورون وزير العدل ورئيس «"مجلس القضاء"»

نون :نقوم بكل ما يلزم لنأخذ حقنا بالقانون
ور ٌّد للقاضي الرديف فور تعيينه
يف إطار رفضهم املستمر لتعيني قاض رديف يف
ملف تفجري مرفأ بريوت ،تحرك وفد من أهايل شهداء
فوج اإلطفــاء نحو رئيس مجلــس القضاء االعىل
القايض سهيل عبود ووزير العدل يف حكومة ترصيف
األعمال هنري الخوري.
وجدّد وليــم نون التأكيد عــى مطالب االهايل
وقال« :نحن ال نملــك اال مطالب محقة ،و»الريس»
عبود يقول إنه دائما ً مع الحق ،ال مع أهايل الضحايا
وال أهــايل املوقوفني أو أي أحد آخر ،وما قلناه أمامه
بأن مطلبنا واضح وهو أن يتم الســر بالتحقيق،
أما املوضوع املطروح راهنــا ً وهو القايض الرديف،
ففي حال تم تعيينه ،سيتم تقديم طلب رد من قبل
أحد األهايل ،وبالتايل نعود اىل املشــكلة نفســها ،أي
التشكيالت الجزئية للهيئة العامة ملحكمة التمييز».
وأكد نون ان «مطلبنا واضح يف ما يختص بسري
عمل الهيئة العامة ،وهو حق قانوني لنا نطالب به
دائماً ،ونحن لسنا ضد أحد من املوقوفني من الناحية
الصحية واإلنسانية» ،مشريا ً إىل أن «كل ما نريده أن
يُتابع التحقيق ،وبالتايل فالقضاء هو مَن يقرر من
يبقى يف السجن ومَن يُخىل سبيله» .وأوضح أن الجزء
األكرب من لقائهم مع وزير العدل تناول الهيئة العامة
ملحكمة التمييز ،الفتا ً إىل أن «املرسوم وصل اىل وزارة
العدل ،ودائما ً وزير العدل يوقع برسعة ،ما يعني أنه
ســيتم التوقيع عليه ثم يُحال إىل وزير املالية الذي
كما نعلم ينتظر «الكلمة» من الرئيس نبيه بري ،ألن
القرار ليس بيده كما سبق أن أخربنا».
وبعدما جدد نون تأكيد ثقــة االهايل بالرئيس
عبود وبمجلس القضاء األعىل «الذي عاد واتخذ قرارا ً
باإلجماع يف موضوع التشكيالت» ،نفى التطرق مع

وفد األهالي خالل اللقاء مع وزير العدل

وزير العدل ومع مجلــس القضاء ،إىل ما يتم تداوله
عن تعيني القاضية ســمرندا نصــار محققا ً عدليا ً
رديفاً ،مؤكدا ً أنه «أيا يكن القايض ســيكون هناك
طلب رد ،كما أن عددا ً من املحامني هم بصدد تحضري
طلبات رد واألهايل أيضاً» ،ليختم قائالً« :نحن نقوم
بكل ما يلزم لنأخذ حقنا بالقانون ،ويف حال العرقلة
فليأخذ كل واحد حقه بيده».
ور ّدا ً عىل سؤال حول عدم االجتماع بوزير املالية،
أجاب نون :لم يســتقبلنا وزير املالية أبداً ،باستثناء
مرة واحدة عندما التقى اثنني من املحامني من أهايل
الضحايا ،وقال لهما أنا وزير وصاية ،وعندما يطلب
مني الرئيس بري التوقيع عــى التعيينات الجزئية
ســأوقع ،كما أن رئيس حكومــة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي قال لألهــايل إن وزير املالية لن يوقع
وذلك قبل يومني من إجراء اإلنتخابات النيابية».

أهالي الضحايا لـ»"القضاء األعلى"»:
ال نصاب لديكم
تقدم املحاميان تمام الســاحيل وشكري حداد بوكالتهما عن
بعض أهايل ضحايــا فاجعة  4آب ،أمس ،بكتاب موجه إىل مجلس
القضاء األعىل تضمّ ن رشحا ً عن «األســباب التــي تمنع ّ
كلً من
القاضيني غسان عويدات وحبيب مزهر من املشاركة يف اجتماعات
مجلس القضاء األعــى املخصصة للبحث يف قضية تفجري املرفأ».
وخلــص الكتاب إىل «الطلب من مجلس القضــاء األعىل التعاطي
بحكمة وعدم اتخاذ أي قرار متعلق بالتحقيق العديل بجريمة تفجري
مرفأ بريوت الفتقار املجلس النصاب القانوني».

تصعيد حتى اإلفراج عن «"مقتحمي"» المصارف المضربين عن الطعام

إصابة  4عسكريين وتحطيم سيارة عسكرية أمام قصر العدل
وســط مخاوف من تفاقم عمليات إقتحام املصارف مع
إنتهاء اإلرضاب صبــاح الخميس وتحولها فوىض كبرية ،ن ّ
ظم
َ
املوقوف ْي محمد رســتم وعبــد الرحمن زكريا ،وقفة
أصدقاء
احتجاجية أمام قرص العدل يف بريوت للمطالبة باإلفراج عنهما
إثر مشــاركتهما يف اقتحام مرصف «لبنان واملهجر» األربعاء
املايض إىل جانب املودِعة سايل حافظ.
وعمد املحتجون إىل رفع الهتافــات الداعمة للموقوفني،
مؤكدين عدم مغادرتهم املكان قبل إطالق رساحهما ،محاولني
إغــاق مدخل قرص العدل أمام القضــاة واملحامني ما أدى إىل
التدافع مع الجيش اللبنانــي الذي تصدى ملحاوالتهم املتكررة
إلقتحام املدخــل الرئييس ،ليعمد عدد آخــر من املحتجني إىل
قطع الطريــق أمام قرص العدل باإلتجاهني وصوال ً إىل اإلعتداء
عىل آلية للجيش اللبناني الذي اضطر عنارصه إلطالق النار يف
الهواء .ووســط ترقب قرار النيابة العامة سواء بإطالق رساح
املوقوفني أو إبقائهــم قيد التوقيف واإلدعــاء عليهم ،تداول
الناشطون رسالة من املوقوفني توجهوا بها إىل القايض غسان

عويدات ،معلنني إرضابهما عن الطعام والرشاب والدواء حتى
إطالق رساحهما .ومساء أمس أعلنت قيادة الجيش أن «دورية
يص
من الجيش تعرضت للرشق بالحجارة واالعتداء عليها بالعِ ّ
من قبل متظاهرين قرب قــر العدل -بريوت ،أثناء تنفيذها
مهمة حفظ أمن ،ما أدى إىل إصابة  4عسكريني بجروح .كذلك
أقدم املتظاهرون عىل تحطيم آلية عسكرية وعدد من السيارات
املدنية .وقد اضطر الجيش إىل إطالق النار يف الهواء لتفريقهم،
كما أوقف عددا ً من مثريي الشغب».

في عكار

ويف املــوازاة ،عمد محتجون من الحراك الشــعبي يف عكار
ومن أصدقاء املوقوفني إىل قطع طريق البرية بالعوائق الحديدية،
وعند مســتديرة ببنني  -العبدة عىل املدخــل الجنوبي ملحافظة
عــكار يف االتجاهني ،إىل جانب إقفال الدوائر الرســمية يف رسايا
حلبا الحكومية ،واملؤسسات العامة واملحاكم واملعاهد الرتبوية،
مؤكدين اإلستمرار يف التصعيد إىل أن يتم اإلفراج عن الناشطني.

وفد أوروبي في نقابة المحامين
لتقويم حاجات قطاع العدالة في لبنان
يف اطار سياسة االنفتاح والتواصل
الدائم مــع املجتمع الــدويل الحقوقي،
إســتقبل نقيب املحامني يف بريوت نارض
كسبار بعثة خرباء من االتحاد األوروبي
ضم كالً مــن القايض يف محكمة التمييز
الفرنسية واالمني العام ملنظمة املحاكم
الفرنكوفونية جان بول جان والربوفسور
جيوفاني باســكوا من ايطاليا واملدعي
العام لدى املحكمة العليا االيطالية جيان
لويجي براتوال واملحامي االملاني الدكتور
جينز ووليك االستاذ املحارض يف جامعة
ترينتو يف ايطاليا والديبلوماســيتني من
بعثة االتحــاد االوروبي ماري ديل بالس
مــن املفوضية االوروبية واملستشــارة
لشؤون العدالة والديمقراطية الدكتورة

لورا أوجكاج وامللحق لشــؤون التعاون
القضائي أندريا لويجي باتيستا.
شــارك يف لقاء العمل عضو مجلس
النقابــة ورئيس محــارضات التدرج
اســكندر نجار ورئيس لجنة العالقات
الدولية جو كرم ورئيــس لجنة املعونة
القضائية فادي الحاج ورؤساء االقسام
يف اللجنة ادوار طيون وعيل مشــيمش
وجان أبي زيد ضو وروبري توما.
ولفتــت النقابــة يف بيــان ،اىل أن
زيارة العمل هذه تأتــي يف اطار مهمة
تقويم حاجات قطــاع العدالة يف لبنان
والحاجــات امللحة لتطويــر القطاع.
وتناول املجتمعون «دور نقابة املحامني
املحوري يف النفــاذ اىل العدالة وحماية

استقالل الســلطة القضائية واملطالبة
باســتقالل فعيل للقضاء خاصة يف هذه
الظروف الصعبــة التي يمر بها لبنان».
وعرض النقيب كســبار للوفد االوروبي
«للصعوبــات التــي تواجههــا أجهزة
نقابــة املحامني يف بــروت خالل هذه
االزمة االقتصاديــة واملرصفية وخاصة
يف شــؤون تأمــن الدفــاع والنفاذ اىل
العدالة» .كما جرى «اســتعراض دقيق
لحجم خدمات املعونــة القضائية التي
تقدمها نقابة املحامــن عرب محامني
متطوعــن يف لجان املعونــة القضائية
ومكتب االدعاء يف النقابة وســائر لجان
النقابة» .وأبلغ كســبار الوفد أنه يعمل
عىل انهــاء ارضاب القضاة «مع تفهمه

ملطالبهــم» .وتــم التــداول «يف كيفية
مســاعدة النقابة كي تســتمر يف أداء
واجبها الوطني عــى االرايض اللبنانية
كافــة» .وكانت مداخــات وحوار بني
كافة اعضاء الوفدين .ونوه أعضاء الوفد
االوروبي «بالدور الرائد الذي تلعبه نقابة
املحامني يف بــروت يف الدفاع عن دولة
القانون والحريات العامة وان اإلجتماع
مع النقابة كان من أنجح اإلجتماعات».
وســيضع الوفد االوروبي التقرير
اللوجســتي للمفوضيــة االوروبية عن
كيفية مســاعدة قطاع العدالة يف لبنان
وأهمية ادراج خدمات النقابة من ضمن
أي برنامج مســاعدة تقنيــة يقررها
االتحاد االوروبي.

محـــــليـــــات
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اإلحتفاالت بشيخ الفاكهة الزحالوية تسبق مهرجانات النبيذ

حديقة شعراء عروس البقاع تستذكر الماضي بمعرض عنب المائدة
أن «املزارع الذي يتعب عىل إنتاجه ويتعامل بسخاء
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
معــه ال يمكن إال أن يجني ثمــار تعبه ،أما عندما
نضحك عىل الرزق فهو ســيضحك علينا» .وفخري
نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع بلدية زحلة
من بني املصدرين القليلني الذين ال يزال البيتموني
ليل األحد معرضا ً ألنــواع عنب املائدة ،يف حدث هو
والتفيفيحي يرتبعان عىل عــرش كرومه ،ويفخر
األول منذ إعادة إحياء مهرجانات الكرمة السياحية
بأنه قادر عىل إيصــال إنتاجه اىل الخارج وبأفضل
بعد الحــرب اللبنانية .وقد إعتــره رئيس البلدية
األسعار.
أسعد زغيب مقدمة إلســتعادة «ليايل العنب» التي
شــكلت يف منتصف القرن املايض تقليدا ً ســنويا ً
إال أن ذلك ال يعني بأنه عىل املزارعني أن يكتفوا
بهذه األصناف التقليدية .فالســوق بالنتيجة كما
أرساه املحافظ نرصي سلهب الذي خطط ،ونفذت
روى اكثر من مشــارك يف املعرض ،عرض وطلب.
يف عهده أيضــا ً أعمال إقامة «حديقة املمشــية»
واإلغراء البرصي الذي يشــكله بعــض اإلنتاج لن
التي إســتضافت معرض العنب والتي صار إسمها
يكون كافياً ،ما لم يرتافق مع إســتخدام تقنيات
حاليا ً حديقة الشــعراء .فروى رئيس بلدية زحلة
اإلنتاج الســليمة .وبالتايل فإن الرسالة األساسية
كيف شــكلت ليايل العنب بعهده مناسبة يتنافس
التــي أراد املعرض أن يوجههــا للمزارعني ،هي يف
خاللهــا املزارعون عىل حجــم عناقيدهم ،بحيث
أن يطــور املزارعون ممارســاتهم
كان وزن بعضها يتخطى الخمسة
الزراعيــة بما يتالءم مــع معايري
كيلوغرامات أحياناً.
الزراعة الجيدة  Global gapلتأمني
ال شــك أن النســخة الجديدة
حدث كبير يتعلق
إنتــاج خال من الرتســبات ،يجعل
لليايل العنب يف ســنة  2022تبدلت
كثرياً ،ليس فقط من حيث األصناف بتنظيم معرض ألنواع العالم يتهافت عليه بكثافة اكرب مما
التي أضيفت اىل أنواعــه اللبنانية النبيذ والعرق اللبناني هو حاصل حاليــاً ،ويجعل وجوده
يف الســوق املحلية قيمة مضافة ال
التقليدية أي البيتموني ،التفيفيحي
في زحلة خالل شهر
يمكن التفريط فيها.
والعبيــدي ،وإنما أيضــا ً من حيث
كانون األول المقبل
بــدا كل واحد من العارضني الـ
تقنيات الزراعــة ،والتعديالت التي
 16يف حديقة شعراء زحلة يف املقابل فخورا ً بالنتائج
دخلت حتى عــى األصناف التقليدية ،وســمحت
التــي حققها .ليس فقط ألنــه تمكن من إخرتاق
للعديــد منها بإخرتاق أســواق الخليــج العربي
أسواق خارجية ،وإنما لكون كل منهم يحمل قصة
وأوروبا ،لتصبح بظل األزمة الحــادة التي يعاني
نجاح أراد أن تعمم عىل زمالئه ،وخصوصا ً من إنتاج
منها لبنان واحدة من الركائز التي تسهم يف صمود
العنب ،الذي يؤكد مزارعوه أنه مهما تنوعت أسماؤه
املزارع ،القادر عىل بيع إنتاجه يف الخارج بأســعار
وأصوله ،يبقى غذاؤه األســايس مــن طبيعة هذه
أفضل بكثري من تلــك التي يعرضها عليه التجار يف
األرض ونوعية مناخها التي تعطي أفضل اإلنتاج.
األسواق املحلية وبالدوالر الطازج.
إال أن املزارعــن لم يظهــروا يف املقابل تعويالً
يقول رئيس بلدية نيحا حنا الفخري وهو من
كبريا ً عىل الدولة ومؤسساتها .فكيف لهم ان يفعلوا
بني  16مزارعا ً بقاعيا ً عرضوا منتجاتهم ليل األحد،

الــدكــتــور شــربــل عــازار

من معرض العنب

ذلك ،وامليزانية املحددة لوزارة الزراعة لم تتخط منذ
ســنوات الـ  0.77باملئة ،من مجمل املوازنة العامة
وتبلــغ قيمتها  108مليارات لــرة ،وذلك وفقا ً ملا
قالــه أيضا ً مدير عــام وزارة الزراعة لويس لحود
باملناســبة .وقد إعترب لحود «أننا إعتدنا عىل الذل
والبهدلة بموازناتنا» .ومن هنا رأى أن «يدا ً واحدة
يف الزراعــة لن تصفق» ،داعيــا ً «اإلغرتاب اللبناني
وخصوصــا ً اإلغرتاب الزحــي اىل التعاون يف تأمني
األســواق للمنتجات الزراعية يف بلدان إنتشارهم»،
معتربا ً أنهم بذلك «يسهمون بتثبيت أهلنا يف أرضنا
ويدخلون العملة الصعبة اىل لبنان ،ويع ّرفون البلد
الذي ينترشون فيــه عىل إنتاجنــا» .وحث لحود
النواب لوضع الحسابات السياسية جانبا ً والتوحد
حول الزراعة ،التي تحتاج اىل الجهود» ،وقال« :نحن
بحاجة لكل دعم سواء كان آتيا ً من مجلس النواب

أو من ضمن الكتل النيابية» .مذكرا ً «بأن كل منتج
يُدعم نحافظ عىل مُزارعه يف أرضه».
يف املقابل يبدو أن اإلحتفال بالعنب ،وخصوصا ً
يف مدينــة زحلة هذا العام لم يصــل اىل نهايته .بل
كشف لحود عن حدث كبري يتعلق بتنظيم معرض
ألنواع النبيذ والعرق اللبناني يف زحلة خالل شــهر
كانون األول املقبل نــزوال ً عند رغبة بلديتها ،وأمل
أن يرتافق اإلحتفال بالطبق اللبناني الذي جعل من
زحلة مدينة مشاركة يف شــبكة األونيسكو للمدن
املتميزة.
علما ً أن زغيب إعترب أن «اجمل ما يف احتفاالت
هذا العام ،أننا إستعدنا اإلحتفال بليايل العنب ،شيخ
الفاكهة الزحلية ،والعنب الذي إذا لم يكن زحليا ً ال
يكون عنباً» ،آمال التأســيس ملستقبل زراعي واعد
بالتعاون بني الجميع.

مســـاحة حـــرّة

مســـاحة حـــرّة

اإلستعانة بصبرا وشاتيال

ال أجر من دون عمل

(*)

السيّد حســن نرصالله اضط ّر للعودة أربعني
ســنة إىل الوراء ليَنســب إىل معارضيه مجزرة لم
تظهر حقيقتها حتى اليوم وقد اغتيل بسببها أحد
رموز تلك املرحلة قبل اإلدالء بشهادته ا ُملنتظرة أمام
املحاكم الدوليّة.
دون أن ننــى أن تلك املجزرة املؤســفة هي
واحدة من عرشات مجــازر الحرب اللبنانيّة املؤملة
من السعديّات والدامور اىل بيت ّ
ملت وتل عبّاس اىل
القاع والعيشيّة ،اىل قصف املئة يوم عىل األرشفية
عدا ملحمة زحلة وغريها وغريها...
النبش يف التاريخ لشــيطنة الخصوم يعني أن
ليس يف الحارض أيّ إنجاز يُفتَ َخر به لتربير الهيمنة
أن «حزب الله» لم يكن موجودا ً
عىل الدولة .علمــا ً ّ
يف العام  ،1982وك ّل السياديّني اليوم ليس لهم أيّ
عالقة بصربا وشاتيال ،فال لزوم الستحضار املآيس
لتربير الدخول يف املحــاور والرصاعات والحروب.
بني  17ترشيــن  2019وترشين  ،2022م ّرت ثالث
سنوات بالتمام ،أي  36شهراً ،يعني ألفا ً ومئة يوم.
ثالث ســنوات والقابضون عىل الحكم بشكل
مطلق معروفون ،وهم «حــزب الله» والتيّار الح ّر
ومنظومتهما.
والذين خارج الحكم والحكومة بشكل كامل
معروفون وهم املعارضون السياديّون عىل مختلف
تنوّعهم من ك ّل الطوائف.
ثالث ســنوات أطبقت فيها الطبقة الحاكمة
الحاليّة ،ودون مشــاركة أحد ،عىل مفاصل البالد
وأنفــاس العباد حيــث باتت جهنّــم أرحم مع
شياطينها.
يظــن ّ
ّ
أن النــاس يبحثون عن
مخطئ من
الحقيقة وعن حقائق السنوات الثالث .فحدسهم
أصدق إنباء من ك ّل األحكام .فهم يعرفون من فجّ ر
املرفأ وما تبعه من اغتياالت مُبهمة .وهم يعرفون
من أغرق لبنان يف الديون .وهم يعرفون من اختلس
أموالهم من املصارف .وهم يعرفون من اســتباح
املطار واملرافئ واملرافــق .وهم يعرفون من ه ّرب

عىل مدى السنوات الثالث ،وربّما حتى اليوم ،ك ّل ما
هو مدعوم من مال الخزينة ،أيّ من مال الشــعب،
عرب الحدود وبدون حدود ،حتى طارت معظم أموال
املرصف املركزي وطارت معها ودائع املودعني الذين
يَبكون جنى العمر يف ســابقة لم يحصل مثلها يف
تاريخ البرشيّة .وهم يعرفون كيف اغتنى الحُ ّكام
وافتقر الشــعب .وهم يعرفون كم كانت ثروة من
ّ
تول الســلطة ،قبل وبعد وصوله اىل الكرايس .وهم
يعرفون أن اإلدارة محشــوّة حشوا ً بعرشات آالف
املوظفــن الوهميّني من جماعة الســاطني ،من
ّ
ّ
ّ
ّ
وموظفني
وموظفني ال يحرضون
متوفني
موظفني
عىل عينك يا تاجر يف غري مؤسسات يعملون .وهم
يعرفون ماذا يجري يف وزارات األشــغال والشؤون
والعمل واإلتصاالت وغريها.
والنــاس يعرفــون ماذا يجــري يف رشكات
الخليوي وأوجريو .والنــاس يعرفون ماذا حصل
ويحصــل يف وزارة الطاقــة والكهربــاء املظلمة
والسدود الفاشلة والفيول املغشوش املتصاعد من
دواخني الذوق،
والالئحة تطول وتطول.
الناس لم يعودوا بحاجة لقضاة ،ال أصالء وال
ُردَفاء ،ولم يعودوا بحاجة ألحكام وقرارات قضائيّة
ملعرفة املرتكب .الشــعب يعرف املجــرم وامله ّرب
والسارق واملستفيد ومســتغ ّل السلطة والنفوذ،
والشعب يعرف ّ
أن العدالة اللبنانيّة لن تنال من أحد
منهم.
إذا لم يفرز االســتحقاق الرئايس رئيسا ً من
طينة بشري وصالبة بشري ومدرسة بشري يكون
قادرا ً عىل قلب املشــهد وبناء الدولــة العادلة
املستقلة املستقرة املزدهرة الحياديّة ،فإنّنا سوف
ّ
وتقص
نُطالب املجتمع الدويل بلجــان تحقيق
ّ
تقتص ِممّ ن
حقائق ومحاكــم جنائيّة دوليّــة
أوصل لبنان اىل اإلنهيار وتعليق مشانق مَ ْن تسبّب
بتفجري املرفأ وبريوت ومن نهب الخزينة وودائع
الناس.
لن نيأس ،لن نستكني ،لن نرتاح.
(*)عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

أدهــم مــنــصــور

(*)

عىل الرغم من التحذير الرصيح الذي أطلقه رئيس
لجنة املــال واملوازنة النائب إبراهيــم كنعان من أن أي
توجه للمجلس النيابي إىل زيــادة النفقات يف مرشوع
املوازنــة العامة للعــام  ،2022ال يمكــن تغطيته عرب
إيرادات إضافية غري متوفرة ،ال سيما أن العجز بلغ 13
ألف مليار لرية لبنانية يف حــال اعتُمد الدوالر الجمركي
عىل ســعر رصف  12ألف لرية ،يبدو أن غالبية أعضاء
املجلس النيابي ســيوافقون عىل الطرح الذي تقدم به
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،أثناء مناقشــة املوازنة
العامة للعــام  ،2022إلعطاء موظفــي القطاع العام
بمختلف مسمياتهم ،وكذلك املوظفني املتقاعدين ،زيادة
عىل رواتبهم وتعويضاتهم تصــل إىل ثالثة أضعاف ما
يتقاضونه حالياً.
الخطري يف هــذا االمر أن هذه الزيادة ،وهي مطلوبة
بإلحاح يف ظل التدهور الدراماتيكــي للقيمة الرشائية
للرواتب واألجور ،ســتقر عشوائيا ً بشكل غري مدروس.
املطلوب تحديد نســب لهذه الزيادة ووضع سقوف لها،
لكي تحصل الفئات الدنيا من املوظفني املســتهدفة من
هذا املرشوع عىل النسبة العالية .وكذلك لربط هذه الزيادة
بالحضور واإلنتاجية ،تحقيقــا ً للعدالة واإلنصاف بني
املوظفني كافة ومنعا ً إلحداث آثار سلبية حتما ً ستنعكس
عىل حسن سري العمل واالنتظام يف اإلدارات واملؤسسات
العامة .ولتدارك ما جرى ارتكابــه من «خطيئة» إقرار
قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ،الذي جاء يف إطار
قانون املوازنة العامة للعام  ،2017من دون إقرار حزمة
من اإلجراءات اإلصالحية الالزمة ،ومن أهمها إعادة هيكلة
القطاع العام والعمل عىل تطهريه من آالف «الودائع» من
املوظفني املحسوبني عىل املنظومة السياسية والذين ت ّم
تعيينهم بمســميات غري قانونية!؟ ما رتب عىل الدولة
أعباء مالية ضخمة ساهمت ،إضافة إىل مسببات كثرية
أخرى ،يف التدهور املايل  -االقتصادي الذي وصلنا إليه .وقد
كان من املؤسف بل واملعيب السماح باالستفادة من هذه
الزيادة «السخية» لرشيحة من املوظفني الذين ال يعملون
وال ينتجون .فهم قطعا ً ال يستحقون حتى االستمرار يف
عملهم وتقايض رواتبهم ،فما بالك بهذه الزيادة!؟

املطلوب من الســلطات املعنيــة كان وال يزال هو،
عىل اقل تقدير ،اتخاذ الحد األدنى من اإلجراءات اإلدارية
اإلصالحية األساســية البديهية ،قبل الرشوع يف ورشة
عمل كربى إلعادة هيكلة القطــاع العام برمته والتي ال
مفر منها يف نهاية املطاف .من أوىل هذه االجراءات ،قيام
رئيس الحكومة بتكليف مجلس الخدمة املدنية وبالتنسيق
مع التفتيش املركزي ،إيداع اإلدارات واملؤسسات العامة
والبلديات واملصالح املســتقلة استمارات (معدة سابقا ً
ويمكن تنقيحهــا) ،عنوانها« :التوصيــف الوظيفي»
 )Job) descriptionو»تقييــم األداء» (Performance
 ،)appraisalتشمل جميع موظفي القطاع العام بمختلف
تسمياتهم ،وتتضمن رشحا ً تفصيليا ً للمهام الوظيفية
التي يقوم بها فعليا ً صاحب العالقــة ،مع تقييم أدائه
لجهة :اإلنتاجية /الحضور /السلوك واالنضباط .تنظم
االستمارة من الرؤساء التسلســليني مع وجوب اطالع
صاحب العالقة عليها والسماح له بتسجيل اعرتاضه.
يجري التصديق عىل مضمون االســتمارة من رأس
اإلدارة املعنيــة (الوزير) ،مع بيان الــرأي لجهة حاجة
االدارة املعنيــة لخدمــات املوظف صاحــب العالقة أو
انتفائهــا .ويف املرحلة األخرية من هــذه العملية ،تقوم
الهيئتان الرقابيتــان ،اآلنف ذكرهما والتابعتان مبارشة
لرئاسة مجلس الوزراء ،بالتدقيق يف محتوى االستمارات
واجــراء املقتىض القانوني املناســب ،تجاه كل موظف
يثبت عليه إخالله بواجباته الوظيفية ،استنادا ً إىل أحكام
املرسوم االشرتاعي رقم ( 1995/112نظام املوظفني)؛
تدرجا ً من فرض العقوبة التأديبية املناســبة وصوال ً إىل
إنهاء خدمة املوظف /فسخ عقد االتفاق أو إبطال مستند
التعيني (لغري املوظفني الدائمني).
هكذا تربهن السلطات املعنية عىل جديتها ونزاهتها
وحرصها عىل»قدســية املال العام» {مبدأ نستعريه من
رئيس هيئة الرشاء العام الصديق الدكتور جان العلية}.
وذلك تحقيقــا ً للعدالــة واإلنصــاف للموظفني
العموميــن األكفاء والرشفــاء ،وترســيخا ً للقاعدة
القانونية:
«ال أجر مــن دون عمل» ...كما أن ال عمل من دون
أجر {عادل}.
(*) مستشار سابق لوزير اإلعالم إلدارة املوارد البرشية
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إلتزام مصارف صيدا باإلقفال ...وخبير مالي يطرح الحل ّ السريع

«"حلونجية"» صيدا :البيع تراجع
ولكن الناس يقصدوننا لتذ ّوق الحلو
مداورة واالنتظار خارجا ً لحني انتهاء معاملتيهما.
صــيــدا ــ مــحـمــد دهــشــة
 تعزيــز الحماية والحراســة الذاتية وإخضاعالداخلني اىل تفتيش روتيني.
إقفال املصارف يف صيدا احتجاجا ً عىل اقتحامات
َ
 تواجد القوى األمنية أو القيام بدوريات متتالية.بعضها أرخى بظالله عىل املدينة وقد عاشت
مودعني
باملقابــل ،يؤكد خبــر مايل «أن الحــل الوحيد
يوما ً عاديا ً خاليا ً من اإلزدحام الذي اعتادت أن تشهده
للمشكلة ليس باإلجراءات األمنية اإلضافية أو التدابري
مع بداية كل أسبوع بخالف األسبوع املايض ،وغابت
اإلحرتازية او ســواهما النه يمكــن خرقها يف لحظة
طوابري االنتظــار عند مداخل املصارف وح ّلت مكانها
غفلة او ســهو معينــة ،وإنما يف القيــام بإجراءات
تساؤالت :ماذا بعد انتهاء اإلقفال ثالثة أيام ،وما هي
رسيعة لطمأنة الزبائن  -وهــم االغلبية ،الذين تقل
اإلجراءات التي ستتّخذها املصارف ملنع اقتحامها ويف
ودائعهم عن املئــة ألف دوالر أمريكي
الوقت نفسه إلعطاء املودعني أموالهم
والسماح بمبارشة سحب الدفعة األوىل
املحتجزة؟
منها ثم تنظيمها عىل مراحل ،عىل أن
تســاؤالت تدرس خلــف األبواب
إقفال المصارف زاد
يتــم التوافق عىل التعامــل مع باقي
املغلقة داخل املصارف ،البعض يتحدث
عن إجراءات جديدة أشــبه بالعقاب رتابة المشهد الصيداوي الودائــع وفق سياســة نقدية عادلة
ســواء باقتطاع جزء منها أو حسم
للمودعني ،غري أن مســؤوال ً مرصفيا ً خاصة مع بدء تنظيم
أبلغ «نــداء الوطــن» أن اإلدارات لم األسواق التجارية وإزالة الفوائد منذ وجودهــا يف املصارف أو
غري ذلك».
تحســم الخطوات التي ســتقوم بها
المخالفات
وبانتظار الحســم ،فــإن إقفال
لحماية موظفيها ومنــع اقتحامها
املصارف زاد رتابة املشهد الصيداوي،
مجددا ً حتــى اآلن ،وهي تدرس جملة
خاصــة مع بدء تنظيم األســواق التجاريــة وإزالة
تدابري منها:
 جعل كل السحوبات تت ّم عرب ّاملخالفات وإغالق شارع «الشــاكرية» الحيوي امام
الصاف اآليل والتي
حركة الســيارات وحرصه باملشــاة فقــط ،تراجع
تواجه مشــكلتني فيها :األوىل يف تفعيل كل البطاقات
الضجيج نسبياً ،وانرصف الباعة اىل أشغالهم لكسب
بعــد وقفها ســابقا ً أو عدم تجديــد أصحابها لها،
ّ
قوتهم ،يقف بــال طالب أمام مدخــل محله ،الذي
يتبقى من الرواتب أي
والثانية كيفية التعامل مع ما
يواظب منذ ثالثني عاما ً عــى افتتاحه ،يعلق حقيبة
«الفراطة» التي ال يمكن سحبها مثل ثالثة دوالرات أو
وينادي عىل بضائعه من القرطاسية وأدوات التنظيف
عرشة آالف وغريها.
واملسابح والهدايا ،ويقول لـ»نداء الوطن»« :عملت يف
 -منع الدخــول الجماعي وإدخال شــخصني

الحلونجي عبد الرحمن بديع

الخليج وعدت اىل صيدا منذ عقود وافتتحت هذا املحل
وما زلت أكســب رزقي منه ،لقد تراجع البيع بسبب
الضائقة التي يعيشها الناس وترتيب سلم األولويات،
كنا نشرتي البضائع بآالف الدوالرت ونبيعها رسيعاً،
اآلن باملئات فقط ،وننتظــر نفادها لنعيد الكرة ،لقد
تبدّل الحال ولكن لألسف نحو األسوأ».
يف أحياء صيدا الداخليــة ،تتواصل حركة الناس
وتكاد ال تهدأ ،يبتســم الحاج عبد الرحمن بديع وهو
مــن الرعيل األول من «الحلونجيــة» منذ  60عاما ً يف
حي باب الرساي ،يتذكر العرص الذهبي حني زار صيدا
رؤســاء ووزراء وفنانون وقصدوه لتذوّق حلوياته،
منهم الرئيس الفرنيس االســبق جاك شرياك ،الرئيس
الشــهيد رفيق الحريري ،سيدة الشاشة العربية فاتن
حمامة وســواهم ،ويقول لـ»نداء الوطن»« :تراجع

مســـاحة حـــرّة

اللحظة مؤاتية للتغيير ...هل يبادر السياد ّيون؟
ألنّه فقد قدرة املواجهة السياســيّة ،ال بل قل ّ
إن
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
النّاخب اللبناني قد نزع من يد هذا الفريق القدرة
تُع َر ُ
ّ
ف الديبلوماســيّة اإليرانيّــة بطريقة
السياســيّة التي كان
يتحل بهــا يف انتخابات
اســتنفاد الوقت حتّى اللحظات األخرية .وهذه
.2018
هــي التقنيّة التــي اعتمدتهــا يف مفاوضاتها
من هذا املنطلــق ،يجب قراءة السياســة
النوويّة مع الغــربّ .إل ّ
ٍّ
أن الغرب قد حزم أمره،
بتأن كبري ،ويكفي اإلنزالق إىل
الدّوليّة تجاه لبنان
وباتت مســألة مفاوضة إيران بالنسبة إليه يف
أتانني القحط واإلنحطاط التي يريد محور إيران
آخر س ّلم أولويّاته .وهذه التقنيّة التي يعتمدها
للبنانيّني أن يحرتقوا بها .وبالطبع الغلوّ بالرهان
محــور إيران يف لبنــان .فعميلــه اللبناني ،أي
عىل املجتمع الدّويل خاطئ أيضاً .وهذه املســألة
منظمة «حزب الله» ،يستنفد الوقت مع خصومه
التي يربع فيها محور إيران بطريقته الســاخرة
السياســيّني حتّى اللحظات األخرية يف محاولة
حيث يســرجع مرارا ً وتكــرارا ً املراحل التي لم
ّ
يتجاوب فيها املجتمع الدّويل مع الخ ّ
لتلقف تبدّل موازيــن قوى إقليمية ما ،يف لحظة
ط السيادي.
وللتّاريخ ،يجــب ّأل ننكر هنا ّ
ما ،قد يستطيع عندها استغالله
أن
الوهن ّ
لصالحه بهدف خلق ســتاتيكو
والتاجــع والتنازل الذي
جديد يطيــل عمره الســيايس
قدّمه بعض أركان فريق  14آذار
وإطباقه عىل لبنــان لتثبيته يف اليوم وليس غدًا اللحظة هو وراء هــذه الالمباالة الدّوليّة
محور إيران األيديولوجي.
الدّوليّة مؤاتية جدًّا ...يف القضيّــة اللبنانيّة؛ ال ســيّما
من هنا ،عىل القوى السياديّة ولذلك كلّه على الفريق يف املرحلة التي تلــت تنفيذ بند
االنتقال إىل تبدّل يف اســراتيجيّة
االنسحاب الســوري من القرار
السيادي أن يعرف
مواجهتها ملحــور إيران انطالقا ً
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كيفيّة استغاللها
من لبنان .وبالطبع كي ال ّ
يفس
رفيق الحريــري والتــي تلتها
محاولة لبننــة من ّ
كالمنا بطريقة خاطئة ،ال نعني
ظمة «حزب
هنا االنتقال إىل اسرتاتيجيّة مواجهة عسكريّة أي
الله» ومعالجة قضيّتها معالجة مح ّليّة.
محاربة املنظمة املس ّلحة بالسالح ،وفق ما هي
هذه القــراءة الخاطئة هي التــي أدّت إىل
تربع .بل من الرضورة هنا ،بعدما خاض املحور
تسوية الدّوحة والتســوية ال ّرئاسيّة بعدها وما
السيادي املواجهة السياســيّة اللبنانيّة املح ّليّة
نتج من هاتني التسويتني .ويف هذا السياق ،ال ب ّد
الرصف مع محور إيران املس ّلح ،وبعدما ووجه
من إعادة قراءة هادئة لتلك املرحلة الســترشاف
َّ
السالح بالكلمة ،وبعد سلسلة الجرائم املسؤول
يحاولن أحد
آفاق الحلول للمرحلة القادمة .وال
عنها هذا الســاح وحتّى الغــزوات والفوىض
يف هذا الســياق إلقاء اللوم عىل أحد .فهذا ك ّله ال
املنظمــة ،ال يمكن االســتمرار باســراتيجيّة
ينفع .وما يجوز ،وما يجب اليوم هو االستفادة
املواجهة نفسها.
من تلك التجــارب لنســتطيع كلبنانيّني أحرار
مع العلم هنا ّ
أن هذه االسرتاتيجيّة قد أدّت
وسياديّني وكيانيّني خلق هذا الستاتيكو الجديد،
قســطها للعىل ،والدّليل ّ
أن قاضيــا ً واحدا ً وقف
عىل قاعدة املعالجة من املصدر.
ّ
بوجه منظومة عرقلت القضاء بالكامل .ونتائج
إن إشــكاليّة السيادة هي من طبيعتني أوىل
اإلنتخابات النيابيّة قد أظهرت األكثريّة الحقيقيّة
إقليميّــة وثانية محليّــة .وكلتاهما مرتبطتان
ُّ
لتغي املزاج الشعبي الذي فرض املواجهة .لذلك،
بعضهما ببعض .وال يمكن االكتفاء باملعالجات
ال يمكن بعد اليوم املواجهة بالوســائل القديمة
املحليّة ألنّها تصبح كمســ ّكنات طفيفة للورم
نفســها .أو الحديث عن توافق تســووي تحت
الرسطاني .اإلنتخابات مهمّ ة ج ّداً ،ال بل رضوريّة
ذريعة حقن الدّمــاء .والكرة هي بملعب الفريق
للتأكيد عىل انتظام الحياة السياسيّة ،ولكن بعد
الســيادي ال بامللعب اإليراني .ولذلك ال ينف ّك هذا
تثبيت هــذا االنتظام ثمــة رضورة لالنتقال إىل
األخري عن اجــرار طرح النّظريّــات التوافقيّة
متابعة املواجهة مــع املصدر .وبالطبع ال أعني

هنا الذهــاب إىل مواجهة النظام اإليراني .فنحن
واقعيّــون وال نخوض حروبــا ً تحريريّة عبثيّة
للمقايضة عىل الكرايس واملناصب واملراكز.
َّ
ينتظــرن أحد من
من هــذا املنطلــق ،ال
املجتمع الــدّويل أن يقوم باملواجهة الســياديّة
عن اللبنانيّــن .لكن ما يجــب قراءته هنا هو
صياغة القرار الجديد  2650الذي صدر للتجديد
لـ»اليونيفيل» بموافقة روســيّا والصني اللتني
وقفتا مع ّ
نص القــرار الجديد الذي حافظ عىل
مرجعيّة القرارات السابقة أي الـ  1559و 1680
و .1701ورفضتا ّ
نص السلطة اإليرانيّة يف لبنان
الذي رفعتــه لإلنقالب عىل الرشعيّــة الدّوليّة.
ّ
التدخل الســعودي لصالح السياديّني
فضالً عن
مع فرنســا التي كانت ستسري مع هذه السلطة
ّ
الخاصة يف إيران .وهذا
بالذات لتسيري مصالحها
ما يدحض النظريّة القائلــة ّ
إن املجتمع الدّويل
«مش فاضيلنا» والحرب الروســيّة – األوكرانيّة
هي همّ ــه األوّل .فالرشعيّــة الدّوليّة أوضحت
موقفها .ليست ض ّد استعادة السيادة اللبنانيّة،
تواجه عن السياديّني.
ولكن لن
ِ
اليوم اليوم وليــس غدا ً اللحظــة الدّوليّة
مؤاتية ج ّداً .لذلك ك ّله ،عىل الفريق الســيادي أن
يعرف كيفيّة اســتغاللها انطالقا ً من تواجده يف
دول القــرار .فالحديث اليوم لــم يعد بالخفاء،
بل صار «عىل املكشــوف» والســؤال اإلشكايل
الذي يطرح عىل السياديّني ودُعاة التغيري الجدد
وحدهم ،وليس عىل مَ ــن يواجهونهم ،ما الذي
يفعلونه السرتجاع السيادة املخطوفة من إيران
عرب منظمة «حزب الله»؟
عامل الوقت واســتنفاده لم يعد سالحا ً بيد
الســلطة اإليرانيّة يف لبنان .فهي باتت تســابق
ترسع
الوقــت ألنّهــا بأضعف حاالتهــا ،وهي ّ
اإلنهيار لتفجّ ر الوضــع اجتماعيّا ً فتقود البالد
بعدها بحالة الفوىض املن ّ
ظمة .وقد يكون الفراغ
فحذار تقديم
تحقيقه.
الرئايس مدخالً تسعى إىل
ِ
هذه الفرصة لها عــى طبق من ذهب .املطلوب
تضافر الجهــود ك ّلها ،وتوحيد الــ ّرؤى ك ّلها يف
لبنان املقيــم ولبنان املنترش ،للوصول إىل الهدف
املشرتَك عرب رئيس سيادي إنقاذيّ يقود املواجهة
الســياديّة مح ّليّا ً وإقليميّــا ً ودوليّا ً ّ
ألن اللحظة
مؤاتية للتغيري.

البيع كثرياً ،ولكن ما زال الناس يقصدونني ولكن هذه
املرة كي يتذوّقوا الحلــو ويطردوا مرارة العيش الذي
بات مثل العلقم».
ويف «حي الكنان» القريــب ،يتنهد «الحلونجي»
أبو حسن الهبش وهو كذلك من الرعيل األول ،ويؤكد
لـ»نداء الوطن» ،مع بدء األزمة أصبحنا أمام خيارين
أحالهما م ّر ،إما تغيري نــوع البضاعة بأقل جودة أو
رفع األسعار وقررنا الحفاظ عىل أصالة مهنتنا ،فهي
ليست مجرد وسيلة لكسب املال والعيش الكريم وإنما
هي أيضا ً إرث يجب الحفاظ عليه».
وحده الفتى ريان فتاحي ،استلقى عىل ظهره عند
شباك مسجد «الكيخيا» وقال «أدعو الله أن يرفع هذا
البالء والغالء رسيعا ً قبــل أن أكرب وأصبح عاطالً عن
العمل».

«"سيّدة الجبل"» :التوقيت اإليراني
ّ
يتحكم باإلستحقاقات الدستورية
رأى «لقاء سيدة الجبل» ّ
أن «الوحي الحكومي هبط فجأة
عىل «حزب الله» فانربى مســؤولوه ،بدءا ً من أمينه العام ،اىل
املطالبة بتأليف الحكومة تجنبا ً للدخول يف فوىض دستورية».
وقال اللقاء يف بيان بعد اجتماعه الدوري« :لقد أصبح هذا
األمر اآلن أمرا ً مســتعجالً بعدما استنزف العرقلة طوال أربعة
أشهر ما تبقى من أمل ضئيل يف تجنب أهوال اإلنهيار املستمرة،
والتي باتت تنذر بفوىض أمنية واجتماعية تتحمل مسؤوليتها
الســلطة مجتمعة» .أضاف« :مرة جديدة إنه التوقيت االيراني
الذي بات يتحكم باالســتحقاقات الدســتورية .فعندما يريد
«حزب الله» ومن ورائه إيران تشكيل الحكومة تُشكل الحكومة
و(يتم) انتخاب رئيس عندما يشاء ،ويأكل العنب عندما يشاء
ويقتل الناطورعندما يشاء».
ولفت البيان اىل أن «اللقاء يتطلع اىل االجتماع املنوي عقده
يف دار الفتوى يف  24الجاري بعني األمل ،ويؤكد يف الوقت عينه أنه
ال حل سنيّا ً ألزمة السنّة كما أنه ال ح ّل طائفيا ً ألي طائفة ،بل
إن الحل للجميع واحد وهو االلتزام بالدستور واتفاق الطائف
وقرارات الرشعية الدولية .2650-1701-1680-1559
واعتــر أن «الحل الوطني الوحيــد للجميع وبالجميع يف
مواجهة اإلحتــال اإليراني ،وأما الحلــول الجزئية والفئوية
لألزمة الوطنية الكربى فهي تفاقم األزمة وال تحلها».

«"أمل"» تدعو إلى تزخيم اإلتصاالت
إلنجاز اإلستحقاق الرئاسي
لفت املكتب الســيايس لــ»حركة أمل» إىل أنه «يف خضم
املهلة الدستورية املتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية ،تشري
الحركة إىل وجوب تزخيم حركــة االتصاالت للتوافق والدفع
باتجاه إنجاز هذا االستحقاق الدستوري والوطني الكبري ،إذ
ترى أن موقع رئاسة الجمهورية ال يجوز عىل االطالق الركون
إىل فكرة شغوره».
ودعا يف بيان بعد اجتماعه الدوري أمس« ،جميع املعنيني
إىل تحمّ ل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية ،وخلق املناخات
االيجابية بغية االرساع يف تشكيل حكومة قادرة عىل مواجهة
التحديات الراهنــة والظروف الضاغطة التــي يعاني منها
اللبنانيون عىل أكثر من صعيد خاصة يف قضية املودعني وأزمة
القطاع املرصيف واالنهيارات يف الواقع النقدي».
وأضاف« :تنظر الحركــة بإيجابية إىل النقاش تحت قبة
الربملــان يف ما يتعلق باملوازنة التي يفــرض أن تؤمن موارد
للبنانيــن عىل صعيد املعاشــات ،ودعم قطاعــات التعليم
والصحة واألمن ،وعــى الرغم من كل التســاؤالت املتعلقة
باملوازنة ،إال أن األسوأ واألخطر هو عدم وجود موازنة تنتظم
فيها املالية العامة للدولة».

تحـــت المجـــهر
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الخميس موعد البالد مع هبوب الرياح

التفاح "في األرض"
والتاجر يقول للمزارع :دبّر راسك

إذا سألنا اللبنانيين اليوم عن التفاح سيجيبون بسرعة البرق :التفاح
الحرام! فيلدز ،بطلة المسلسل التركي ،أخذت عقلهم وشاهقة ،أم
المكائد ،يكرهونها وأندور ،كا تسميها يلدز ،تحولت من شريرة الى أقل
شرًا .لكن ،ما ال ينتبه إليه لبنانيون كثر أن هناك تفاحًا لبنانيًا "على األرض"

وعليه يبكي مئات المزارعين اللبنانيين صبحًا ومساء .التفاح اللبناني
صورة واضحة عن لبنان المتأزم .إنه انعكاس لبل ٍد منسي يتساقط مثل
حبات التفاح على األرض وال يجد من ينشله أو يلمه .فهل يلتفت إليه
أحد قبل فوات األوان؟

نــــــوال نــــــصــــــر
يف بلــ ٍد "فلت" فيــه "امللق" من كل
الجوانب أصبح مزارعوه يجلسون تحت
"فيّات" اشجار التفاح ويرندحون أغنية:
يــا دارة دوري فينا .حــال هؤالء حال.
إنهــم يبكون .الرجــال ،مزارعو التفاح
العنيدون ،يبكون عىل إنتاجهم .فاملوسم
أســوأ من ســيئ والدولة ،قبل التفاح،
باألرض .فاىل من يشكون؟
نتابع هؤالء .ننصت إليهم .ننظر يف
عيونهم وســماتهم وحركاتهم .يبدون
أحيانــا ً مثل "الروبــو" ،يتحركون بال
هوادة ويبقون يف أمكنتهم ،غري عارفني
مــاذا ينتظرهم غدا ً وبعــد غد .فال من
يشــكون له وال من يأملون منه .هناك
مُزارعــون مجبولة أيديهــم بالرتاب،
وهناك من يتســامرون عــى جثثهم،
وهنالــك وزارة تفكر حاليــا ً يف زراعة
الزعفران ناسية أن هناك شجرة عمرها
من عمر لبنــان ،تحدّت عــر األزمنة
الثلوج والجليد ،وم ّكنت سكان الجبال
وموارنته من الصمــود .فهل نقول اىل
هــؤالء :مربوك لكم إنجــاب الزعفران
والعوض بسالمة شجرة التفاح؟

بركة

زرع وحصاد ...وكساد

لــن ندخــل يف تلــك الجدلية بل
سنســأل عن مصري شــجرة التفاح
ومزارعي التفاح.
إبن البرتون جوزف مســعد ،املزارع
والكاتب يف آن واحــد ،هو من طلب من
وزارة الرتبيــة ومن أمني عــام املدارس
الكاثوليكيــة األب يوســف نرص -عىل
ما قال -تأخري بــدء املدارس قليال اىل ما
بعد موعد قطاف التفاح "فجميع بلدان
العالــم تفعل ذلك كي يشــارك األوالد يف
أزمة تصريف
القطاف ،وهذا مــا كنا نفعله نحن أيضا
وما يُفاجئ هو أن من يناقشــون
حني كنا صغــاراً ،فلماذا عىل املدارس أن
أزمــة ترصيف التفــاح يف لبنــان إنما
تبدأ اليوم يف  7أيلول؟" .نجح
يذهبــون اىل أبعد ،اىل إيران
مسعد ورفاقه يف تأخري بدء
واململكة العربية السعودية،
املوســم الدرايس ،لكن ماذا
واىل اليمــن ومــر ،واىل
ريمون نهرا:
عن مصري أطنــان التفاح
اليمني واليسار ،واىل الحزب
ثقافة المزارعين
املكدسة أو التي "تستوي"
األصفر والتيار الربتقايل واىل
الكتائــب والقوات اللبنانية تمنعهم من اإلتكال عىل أغصانها؟
يتحدث جوزف مســعد
واملردة ...فاملسائل يف لبنان،
على أنفسهم
"عــن صندوق تفــاح يباع
عــى اختالف مشــاربها،
بال جميل التجار
بســعر يرتاوح بني دوالرين
زراعيــة أو تربوية أو مالية
وأربعــة دوالرات ،فالتفاح
أو ...أو ...أو ...لهــا طابع
عىل ارتفاع  1500مرت يباع بأربعة وعىل
سيايس .فكيف يُطلب من اململكة العربية
"الواطي" بأقل" يضيف "مشكلتنا ان ال
الســعودية أن تفتح باب استرياد تفاح
أحد يبايل بنا ،من جبة برشي اىل املتن ،يف
لبنان امللغوم بالكبتاغون؟ وكيف يُطلب
حني أنه يف كل مرة يقرتب فيها موســم
منهــا ومن دول الخليج إســترياد تفاح
التبغ "تقــوم قيامة" نبيه بري .مزارعو
من بلد هناك من يرشقهم فيها بالنعوت
التفــاح خائفون عىل مصــر إنتاجهم
والوعود؟ مزارعون قالوا ذلك ومزارعون
خصوصا ً أنه بعد غد الخميس ســتصل
ردوا :وما ذنبنا نحن؟ ملاذا علينا أن ندفع
رسعة الرياح ،بحســب األرصاد الجوية،
نحن ثمن أفعال وأقوال سوانا؟

اىل ستني كيلومرتا ً يف الساعة وقد ال تبقى
تفاحــة معلقة عىل شــجرة .ما يحصل
يُشــ ّكل أكرب جريمة يف الكون .هناك ما
ال يقل عن خمسة ماليني صندوق تفاح
ال نعرف مصريها .ويســتطرد :صندوق
التفاح ســعره فارغا ً خمســة دوالرات
وســعر تربيد الصندوق سبعة دوالرات،
يعني ها قد تكبدنــا  12دوالراً ،من دون
أن نكون قــد فعلنا بعد شــيئاً .تكلمت
مع كثري من مزارعي العاقورة وحراجل
"يش ببكي" .التفاح عىل أمّ ه .والتفاحة
الغولدن ،مثل الصبيّة البيضاء الشقراء،
إذا وقعت عــى األرض "تدبغ" .وصناعة
الخ ّل يحتاج اىل مصانع وأيدي عاملة".
هل تحدث جوزف مســعد مع وزير
الزراعة كما تحدث مــع وزير الرتبية؟
يجيب" :وزيــر الزراعــة يكتفي بفرك
اليديــن" ويســتطرد "ال مولــدات وال
أســمدة .حارة كل مني إيدو إلو .كميل
شــمعون ،رحمه الله ،صــدّر التفاح اىل
الواليات املتحدة األمريكية واستورد بدال
منه "تشكليتس" .فليفعل املسؤولون يف
بالدنا شيئاً".
مــا رأي رئيس تعاونيــة التفاح يف
تنورين ريمون نهرا؟
يــرأس نهرا تعاونيــة زراعية تض ّم
 104أعضــاء ،يمثلون بعــض مزارعي
تنورين .وهو يســعى اىل إيجاد الحلول
بدل التذمر ويقول" :عملنا خالل الشتاء
املايض عىل تحسني قدرتنا عىل الترصيف

دبس التفاح كحل ّ بديل

صناعة خل التفاح

التعاونيــة من التصدير مــع تأكيده أن
البالد ،وعىل عكس ما يقال ،تُصدّر التفاح.
لكن ،سؤالنا ،هل تكفي الكميات املصدرة
لترصيف كل اإلنتاج؟ يلجأ نهرا اىل أرقام
املرفأ لتأكيد حصول التصدير وبينها ما
تم تصديره تحــت نفس الرقم الجمركي
(ويضم تفاحــا ً وإجاصا ً وســفرجالً)
منذ بداية هذه السنة 26,260" :طنا ً اىل
مرص 3474 ،طنــا ً اىل األردن ،و 102طن
اىل ليبيــا ،و 300اىل عمان ،و 653طنا ً اىل
الكويت ،و 717طنا ً اىل اإلمارات ."...لكن،
هل تكفي تلك الكميات لينجو املزارعون
من هالك املحصول؟ سؤال.
األمر الســيئ اآلخر ،هو أن التصدير
اىل مــر قــد يرتاجــع أيضــا ً بعدما
تراجعــت قيمة الجنيــه املرصي  17يف
املئة ما ســيؤدي اىل تقليص قدرة البلد
اإلستهالكية .يعني راوح مكانك.
هناك أم ٌر آخر يثري اإلستغراب وهو
أن لبنان العائم عىل تفاح "عىل األرض"
يستورد تفاحا ً من أوكرانيا ومن إيطاليا.
ّ
يحق لنا أن نســأل :ملــاذا؟ يجيب
فهل
ريمــون نهرا" :إما تواطــؤ أو أن هناك
أناسا ً ال يأكلون إال التفاح املستورد".

لكــن مشــكلتنا التــي واجهناها بدت
ثقافيــة .طلبنا مــن املزارعني املهتمني
بالتصدير أن يقوموا بفحص بساتينهم
الزراعيــة لتحديد نســبة الرتســبات
الكيميائية فيها ومــا إذا كان إنتاجهم
مناسبا ً للتصدير .لكن ،ما واجهناه ،هو
أن كثريا ً مــن املزارعني رفضوا أن يفعلوا
ذلك ،وفضلــوا اإلتكال عىل التاجر إلجراء
الفحــص وهذا خطأ كبــر يقرتفونه".
البدائل
ويســتطرد نهرا بالقول" :ما يحصل أن
نعــود اىل تنورين .ما هو البديل عن
التاجــر يخلط يف أحيان كثــرة التفاح،
الترصيف؟ يجيب رئيس تعاونية التفاح
بني ما هو عايل الرتســبات وبني ما هو
"إشتغلنا عىل صناعة دبس التفاح الذي
مســتويف املواصفات ،والبلد
يمكن حفظه وتصديره وعىل
املستورد يقوم عادة بفحص
صناعة نبيــذ التفاح ونفكر
عينات ،فإذا صودف أن العينة
أيضا يف صناعة القماش من
التي أجرى عليها الفحوصات جوزف مسعد:
زفــت التفاح .أمــور كثرية
تحتوي عىل ترســبات عالية كميل شمعون
نفكر بهــا وبدأنا يف صناعة
عمد اىل إلغاء الشحنة كاملة
بعضهــا لكــن ال ماكينات
صدّر التفاح
وإعادتهــا اىل مصدرهــا .إلى أميركا واستورد متطورة لدينــا لذلك نعتمد
وعندها يقول التاجر للمزارع
أكثر عىل الجهد البرشي".
"تشكليتس"
بما معناه :روح دبّر حالك".
جميــل طبعــا ً أن يظل
مزارعو التفاح يتكلون
الشــخص يحــاول مواجهة
عــى التجار والتاجر ،يف أحيـــــان
الرتدي والتمسك ولو بقشة كي ال يسقط
كثرية ،فاجر.
يف القعر .لكن ،يمكننا أن نعلن :أن مزارع
رئيــس تعاونية التفــاح يف تنورين
التفاح يف خطر .وأسعار التربيد نار .وكما
يتحدث عــن "أنهم دبــروا يف التعاونية
قال جوزف مســعد "يف املناطق العالية
ترصيف التفــاح" .فكيف لهــم ذلك؟
يتكلون للتربيد عىل الثلوج وعىل الحرارة
مزارعو التفــاح يبكون يف كل مكان فإىل
املتدنية التــي تصل اىل صفــر ،يف حني
أي مكان يصدرون تفاح تنورين؟ يذكرنا
تحتاج الربادات يف السواحل ،حيث تصل
نهــرا أن "ثقافة بعض املزارعني" منعت
الحرارة شــتاء اىل  19درجة ،اىل املازوت.
واملــازوت نار .ويزيد نهــرا عىل ما قاله
مســعد" :يف تنورين ال برادات .ويف جبة
برشي هناك بــرادات عائلية صغرية .ويف
العاقورة براد واحد ويف منطقة دوما براد
قد ال يفتح هذه السنة".
هي مشــكلة تتكــرر .العام املايض
م ّر .والعــام الحايل ســيم ّر ودائما عىل
جثــث الضعفاء ،ومزارعــو لبنان أكثر
هؤالء ضعفــاً .هناك من طلــب منا أن
نزرع .هناك من قال لنا أن نتوجه رشقا ً
ونزرع كفايتنا من الخضــار والفاكهة
والــرورات "لنصمــد" متجاهالً أن
املزارعــن ،بعدمــا صدّت ُ
وســدّت يف
وجوههم السبل ،يبكون بدل الدموع دماً.
وكيف ال ،وشــجرة التفاح تمثل الجذور
واملحصول يُش ّكل الجهد ومنسوب القهر
يح ّلق .قولوا الله.
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...The Catholic School

الذكورية وكراهية النساء تحت المجهر

جـــــــــــاد حـــــــــداد
تبدأ األحداث الحقيقيــة التي اقتبس منها فيلم
( The Catholic Schoolاملدرســة الكاثوليكيــة)
قصته حني تســمع امرأة ضجّ ة من شقتها الواقعة
يف أحد أحيــاء روما الراقية ،فيبدو لهــا وكأن أحدا ً
يطلب املســاعدة ،ما يدفعها إىل اإلتصال بالرشطة.
رسعــان ما يصل رجــال الرشطــة ويعثرون عىل
فتاتَني مراهقتَني يف صندوق سيارة من نوع "فيات
 ."127كان جسم كل واحدة منهما مشوّها ً بطريقة
وحشية ومليئا ً بالندوب .راحت دوناتيال كوالسانتي
( 17عاماً) ترتعش لكنها ال تزال عىل قيد الحياة .أما
الفتاة الثانية ،فهي روزاريــا لوبيز ( 19عاماً) ،وقد
وجدت ميتة عند العثور عليها .تقبض الرشطة عىل
اثنني من املعتدين ّ
لكن الثالث ينجح يف الهرب.
عُ ِرفــت جريمة اإلغتصاب والقتل هذه باســم
"مذبحة سريســيو" الحقــاً ،وقد هــ ّزت املجتمع
اإليطايل ك ّله .وقعت هذه الجريمــة املريعة يف العام
 ،1975وارتكبها ثالثة شــبان من املدرسة الثانوية
الكاثوليكية املرموقة للفتيان" ،سان ليون ماغنو".
هي تؤكد مظاهر كراهية النساء والطبقية والفاشية
الطاغية يف البلد .يرسد إدواردو ألبيناتي هذه الحكاية
املشــينة يف رواية  The Catholic Schoolمن العام
 .2016كان ألبيناتي تلميذا ً يف املدرســة نفسها ،وقد
اســتعمل تلك الجريمة لتســليط الضوء عىل البيئة
الســامة يف املدرســة وتناقضاتها الراسخة .لكن يف

فـــــي الـــــصـــــاالت

النســخة الســينمائية من القصة ،يحوّل املخرج
اإليطايل ستيفانو مورديني رواية ألبيناتي إىل تجربة
سينمائية متفاوتة املستوى ومزعجة أحياناً.
يبدأ الفيلم بمشــهد قوي حيث يتــد ّرب الفتيان
الوســيمون من تلك املدرســة الكاثوليكية بالقرب من
حوض ســباحة .إنها لقطة آرسة ،وهــي تنذر بقوة
املؤثرات البرصية عىل م ّر الفيلم .يقوم "إيدو" (إيمانويل
ماريا دي ســتيفانو) بالتعليق الصوتــي عىل األحداث
ويُع ّرف عن الطالب يف تلك املؤسسة التعليمية الخاصة.
كان الفيلم يســتطيع االكتفــاء بالرتكيز عىل املتّهمني
ّ
يفصل حياة عــدد آخر من الطالب يف تلك
الثالثة ،لكنه
املدرسة ،يف محاولةٍ منه لتصوير العالم املحيط بهم.
"أربوس" (جوليو فوشــيتي) هو أذكى طالب
وأكثره تشــكيكا ً بالله واملدرســة ككل .هو يريد أن
يهرب من تلك األجواء عرب التخ ّرج يف مرحلة مبكرة.
يكره "أربوس" الناس ،وتمنحــه هذه الصفة أعىل
مستويات االحرتام وتحميه من التنمّ ر وتفصله عن
رفاقه يف الصف .يف املقابل ،سنتع ّرف إىل "جيوشينو"
(أندريــا لينتوزي) ،وهو فتى هادئ نشــأ يف عائلة
تقيّة .ثم يظهر "بيشاتيلو" (أليساندرو كانتايليني)
الذي يطرح تهديدا ً عىل اآلخرين وتقيم والدته الجذابة
(جاسمني ترينكا) عالقة مع رفيقه ،صاحب الشعبية
الواسعة "ستيفانو جرييف" (غويدو كواغليون).
أما الفتيان الذين يغتصبون "دوناتيال" (بينيديتا
بوركارويل) و"روزاريا" (فيديريكا تورشيتي) الحقاً،
فهم "أنجيلو" (لوكا فريجونــي) الذي يحمل نزعة
مخيفة إىل العنف ،و"أندريــا" (جوليو برانو) الذي
يتمتع بســمعة خطرية تُحوّله إىل شخصية غامضة
ومحرتمة يف املدرســة ،و"جياني" (فرانشيســكو
كافالو) ،الفتى الهزيل الــذي يتأثر بعالقته املتوترة
مع والده القوي ،ورسعان مــا تصبح هذه العالقة
من النقاط التي يُر ّكز عليها الفيلم .رغم فرق العمر
والطبــاع بني هؤالء الفتيان ،تطغــى عليهم جميعا ً
نزعة ذكورية ضمنية .تكون قناعاتهم وترصفاتهم
مجــ ّرد محاولة الســتعراض فكرتهــم عن معنى
الرجولة الحقيقية .ال بد من التنويه بقوة األداء الذي

يقدّمه املمثلون وتأثريه اإليجابي عىل تماسك العمل.
يتعثر الفيلم عندما ّ
يغي مساره ويبدأ بالرتكيز
عىل "أنجيلو" و"أندريا" و"جيانــي" .فجأ ًة ،تبدو
الشــخصيات التي تع ّرفنا إليها لفــرة طويلة غري
مؤثرة ،وتُصعّ ب النقالت الزمنية العشــوائية متابعة
بشكل متسلسل ومفهوم .حتى أن الفيلم ال
األحداث
ٍ
يوضح كامل األسباب التي تدفع الفتيان إىل ارتكاب
هذا العمل املشــن .يف مرحلة معينــة ،يبدو الفيلم
منقســما ً بني مرشوعَ ني منفص َلني ال يجمع بينهما
إال تعليق "إيدو" الصوتي واملؤثرات البرصية املتقنة
التي يستعملها مدير التصوير ،لويجي مارتونوتيش.
تتعدد الطرق التي تســمح للفيلم بتحليل ذلك
املجتمع نفســيا ً وإعادة رسد تلــك القصة املريعة،
لكن يجد السيناريو الذي تَشارك مورديني وماسيمو
غوديوزو ولوكا إينفاسشــييل يف كتابته صعوبة يف
تحقيق هذا الهدف .إذا أراد صانعو العمل التشديد عىل
طريقة انهيار القيم املزعومة وســط هؤالء الشبان

 The Woman kingيتصدّر شبّاك التذاكر األميركية
تصدّر فيلــم " ،"The Woman Kingالذي تدور
قصته حول جيش من املحاربات األفريقيات ،شباك
التذاكر يف أمريكا الشــمالية يف نهاية األســبوع مع
تحقيقه إيرادات بلغت  19مليون دوالر.
وتؤدي دور البطولة يف هذا الفيلم الجديد من إنتاج
" ،"Sonyوالذي يستند إىل حقبة تاريخية حقيقية ،فايوال
ديفيس الحائزة جائزة "أوسكار" ،وتؤدي فيه دور قائدة
رشسة عىل رأس جيش معروف باسم "أغوجي" يحمي
مملكة "داهومي" التي تعــود إىل القرن الثامن عرش.

وقالت" :أشــعر بتضارب ألنه إذا فشل هذا الفيلم الذي
تقوده وتهيمن عليه نساء ،ســيلحق ذلك رضرا ً بآفاق
مساع مماثلة يف املســتقبل" .وتراجع إىل املركز الثاني
ٍ
فيلم الرعب املنخفض املوازنة " "Barbarianالذي أنتجته
" "Twentieth Centuryو" "New Regencyوالــذي
ّ
تجســدها املمثلة جورجينا كامبل،
يتناول قصة امرأة
حي سيئ السمعة يف
تســتأجر منزال ً إلقامة قصرية يف ّ
ديرتويت ،لكن يتبني لها عند وصولها أن شــخصا ً آخر
حجزه ،وقد حقق إيرادات بلغت  6,3ماليني دوالر.

جــــــــائـــــــــزة

"جائزة الجمهور" لـ The Fabelmans
في "تورونتو السينمائي"
فاز فيلم " "The Fabelmansلســتيفن سبيلربغ
( 75عاماً) الــذي يتناول طفولة املخــرج األمريكي
وبداياته يف عالم الســينما ،بـ"جائــزة الجمهور" يف
مهرجــان "تورونتو الســينمائي الــدويل" ،ما يع ّزز
حظوظه للفوز يف جوائز "األوسكار".
ويتناول الفيلــم ،وهو عمل قريب من الســرة
الذاتية ،تفاصيل طفولة ســبيلربغ التي تأرجحت بني
خالفات والديــه وتع ّرضه للتنمّ ر املعادي للســامية
واكتشــافه عالم الســينما .ويُفرتض أن يبدأ عرض
الفيلم يف صاالت السينما خالل ترشين الثاني املقبل.
وبعدما تلقى تصفيقــا ً جماهرييا ً كبريا ً عقب عرضه
حاز الفيلم "جائزة الجمهور" التي يكتفي املهرجان الكندي
بمنحها ،وال يعطي جوائز عىل غرار "الســعفة الذهبية" يف
مهرجان "كان" أو "الدب الذهبــي" يف مهرجان "برلني".

املنتمني إىل الطبقة الوسطى العليا ،كان من األفضل
أن يبدأوا الفيلم بعرض نهايته ثم يخصصوا لحظات
إضافية لرسد ما حصل بعد العثور عىل الفتاتَني.
ال يتعامل الفيلم مع الشــخصيات النســائية
بطريقة منصفة ،مع أن املرأة هي الضحية الحقيقية
لقواعــد املجتمع غري املعلنة وبنيته الشــائكة .من
املمتع أن نشــاهد طريقة تعامل أمهات وشقيقات
هــؤالء الطالب مــع املجتمع القمعــي والذكوري
بامتياز ،لكن من املؤســف يف املقابل أال يُر ّكز العمل
عىل "دوناتيــا" و"روزاريــا" إال يف الفصل الثالث
الذي يعــرض فيه املخرج تفاصيــل آليات التعذيب
املستعملة ضد الفتاتَني .ونظرا ً إىل األثر العميق الذي
تركته هاتان الشــخصيتان يف املجتمع اإليطايل ككل
(ال سيما "دوناتيال" التي ك ّرســت حياتها للنضال
يف ســبيل العدالة) ،يبدو إطار القصة يف النســخة
السينمائية سطحياً ،حتى أنه ّ
يرسخ أحيانا ً ظاهرة
كراهية النساء التي أراد الفيلم تسليط الضوء عليها.

وقال ســبيلربغ الــذي يُعد أحد أبرز املخرجــن األحياء يف
هوليوود ويف رصيده أفالم مهمة طبعت الفن السابع" :هذا
الفيلم هو أكثر عمل شخيص أنجزته ،واالستقبال الحار الذي
تلقيته يف تورونتو جعل زيارتي األوىل للمهرجان عزيزة عيل
وشخصية جداً"( .أ ف ب)

وح ّل يف املركز الثالــث " ،"Pearlوهو فيلم جديد
منخفض امليزانية من إنتاج " "A 24مســجّ الً إيرادات
بلغت  3,1ماليــن دوالر .وتؤدّي ميا غوث دور البطولة
يف قصة دموية تتضمن استخداما ً وحشيا ً لفأس ومذراة
عىل الحيوانات والبرش .وجــاء فيلم "See How They
 "Runيف املركز الرابع يف األســبوع األول إلطالقه نهاية
األســبوع وحقق عائدات بلغــت  3,1ماليني دوالر .أمّ ا
املركز الخامس فكان من نصيب فيلم الحركة "Bullet
 "Trainمع إيرادات بلغت  2,5مليون دوالر( .أ ف ب)

بطل " "Squid Gameيُشيد بالسينما الكورية
يشــكل النجاح العاملي الذي حققه كل من
مسلســل " "Squid Gameوفيلم ""Parasite
ً
نتيجة لجهد صنّاع األفالم املتحدّرين من كوريا
الجنوبية الذيــن نجحوا يف تنــاول موضوعَ ي
العنف واملنافســة بالعم َلني ،عىل ما يرى املمثل
الكوري يل جونغ جاي الذي حــاز أخريا ً جائزة
" "Emmyعن أفضل ممثل يف مسلســل درامي.
وقال" :نحن ســعداء جدا ً ّ
ألن هــذا العمل غري
الناطق باالنكليزية ،اســتطاع أن يحدث تأثريا ً
لدى جمهور من مختلف أنحاء العالم" .وأضاف:
"الســينما يف كوريا الجنوبية كانت تحاول منذ
فرتة طويلة إيجاد الوصفة الناجحة للوصول إىل
جمهور عاملي".
ويُعد فوزه هذا تاريخيا ً كونه أول ممثل ال
يتحدث االنكليزية يحصد هذه الجائزة املرموقة
عن دوره يف املسلســل الــذي أصبح أكثر عمل
يحظى بنسب مشاهدة يف منصة "نتفليكس"

للبــث التدفقي .وســبق أن أُعلــن جزء ثان
من املسلسل الذي يشــكل ظاهرة اجتماعية
حقيقية .أما املخرج هوانغ دونغ هيوك فهو يف
طور إنهاء سيناريو الجزء الجديد ،وبحسب يل
ستكون الشخصية التي يؤديها مختلفة تماما ً
يف املوسم الثاني.
(أ ف ب)
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مـــــــســـــــرح

جـــوزفـــيـــن
حــــبــــشــــي

جهاد األندري في تأليفه المسرحي األ ّول
أثار املمثل جهــاد األندري بلبلة إبداعية من جديد
عاملي ،من خالل مشاركته يف فعاليات
عىل مســتوى
ّ
مهرجان "Global Palette - International Festival
 "for Theaterالذي يُقــام يف اإلمارات العربية املتّحدة
وســط جمهور من مختلف الجنسيات .وأط ّل األندري
ألول مرة كمؤ ّلف يف ّ
نص مرسحي من كتابته وإخراجه،
وشــارك فيه تمثيليا ً برفقة املمثل الســوريّ محمود

الســايس .وحمل العرض عنوان "فينا بس ما فينا"
ً
ويحكي ّ
صدفة عىل رصيف ميناء
قصة رجُ َل ْي يلتقيان
لوداع باخرة غري موجودة .تحاكي املرسحيّة تداعيات
ما بعد الحرب و"كورونا" التــي ت ّم التلميح إليها من
خالل مرض "قــر القامة الــذي يصيبنا مع تقدّم
العمر وصوال ً للرتاب" .ويبقى الرجل الثاني يف انتظار
قرار عُ لويّ  ،إمّ ا يُصعده اىل السماء أو يُبقيه منتظراً.

نانسي عجرم ومروان بابلو معًا مجددًا
حفلــة غنائية ضخمة ســتجمع
نانيس عجرم بنجم الراب العاملي مروان
بابلــو يف مرص ،بعد نجــاح حفلتهما
األوىل سويا ً باململكة العربية السعودية
قبل أســابيع ،ومن املقرر اإلعالن عن
التفاصيل فور اإلنتهاء من التجهيزات
النهائيــة .وتنشــغل نانــي حاليا ً
بالتحضريات الخاصة بألبومها الغنائي
الجديد ،حيث أوشكت عىل اإلنتهاء من
اختيار أغنيــات "نانيس  "11وضمّ ت

اليك هالحكي

أغنيتني جديدتني ،إحداهما من كلمات
تامر حســن وألحان عزيز الشافعي
وتوزيع طارق مدكور الــذي أ ّكد أنها
ستكون مفاجأة للجمهور.
هذا وتستعد لحفلتها الغنائية يف
قطر التي ســتُقام بتاريخ  29أيلول
لتختتم به حفالت املوســم الصيفي
لعام  ،2022وتبــدأ يف ما بعد جولتها
الجديدة يف أمــركا وكندا بعد غيابها
فرتة عن لقاء جمهورها العربي هناك.

شارع "مياس" اليوم،
وغدا فيروز وصباح؟
"هيدا اللي بعد ناقص"

راغب عالمة وسعد لمجرّد
في "الميتافيرس"

يحيي راغب عالمة حفلــة غنائية هي األوىل له بتقنيــة "امليتافريس" يوم
الجمعة  20ترشين األول املقبل ،مع سعد ملجرد وميشال فاضل.
وتحت عنوان " ،"concert of futureستنطلق الحفلة املنتظرة والتي سيقدّم
فيها كل من راغب وســعد أغانيهما بتوزيعات جديدة لتتناســب مع هذا العالم
الجديد والذي يخوضه كل منهما للمرة األوىل ،وسيظهر كل منهما بهيئة "أفاتار"
عىل خشبة املرسح.

رامي عيّاش يلمع في نهاية "العين بالعين"
ّ
منصة "شــاهد" ،تصدّر البوب ستار رامي
مع عرض الحلقة األخرية من مسلســل "العني بالعني" عىل
عيّاش الرتند مرتافقا ً مع وسم املسلسل الذي احت ّل املركز األول يف لبنان ومرص وعدد من الدول العربية.
وجاءت التغريدات عىل أحداث الحلقة  15وإشادات بالرسالة التي قدّمها رامي وبأدائه شخصية "الرائد
ع ّزام" الذي سحر املتابعني بقوة شخصيته وصدقه يف التمثيل وتعاطف املعجبون مع أمله بمقتل املصوّرة نورا
فارس (سريين عبدالنور) ،حيث ضجّ ت الحسابات بصوره من املشهد املفجع وهو يبكي أملاً.

تابوت من عهد رمسيس الثاني في سقارة

آثــــــــــــــــــــــــار
كشــفت مرص عن تابوت أثري من
الغرانيت الوردي يعود ألحد "كبار رجال
الدولة" ويُدعــى "بتاح-إم-ويا" يف عهد
امللــك الفرعوني رمســيس الثاني أثناء
حفريات لبعثة أثرية مرصية يف منطقة
سقارة غرب القاهرة.
وأكد مصطفى وزيــري األمني العام
للمجلس األعىل لآلثار يف مرص أن "أهمية
هذا الكشــف ترجــع إىل املناصب الهامة
التي كان يشغلها صاحب التابوت ،منها
الكاتب امللكي ،وكبري املرشفني عىل املوايش
ورئيس الخزانة يف معبد امللك رمسيس".
ورمســيس الثاني هو أشهر ملوك
الدولــة الفرعونية الحديثة وحكم مرص

يف القرن الثاني عــر قبل امليالد لنحو
سبعة وستني عاماً .وكشفت الحفريات
عن وجود كرس بغطاء التابوت ما يشري
إىل أن املقربة قد ســبق فتحها يف عصور

الحقة للدفــن ،وتع ّرضها للرسقــــة.
وخالل األعوام القليلة املاضية ،كشفت
مــر عن كنوز أثرية عــدة يف مختلف
أنحاء البالد ،وخصوصا ً منطقة سقارة

حيث اكتشف أكثر من  150تابوتا ً أثريا ً
يعود تاريخهــا إىل أكثر من  2500عام.
وتأمل الســلطات املرصيــة يف افتتاح
"املتحف املرصي الكبــر" بالقرب من
أهرامات الجيزة خالل األشهر املقبلة من
أجل إعطاء دفع لقطاع الســياحة الذي
يعمــل فيه نحو مليونــي مرصي ويدر
 10%من إجمايل الناتج القومي.
وتعرضــت الســياحة املرصيــة
لرضبــات متتاليــة منذ بــدء "الربيع
العربي" مطلع  2011وصوال ً إىل الحرب
الروســية األوكرانية التــي اندلعت يف
شباط املايض ما أثّر عىل وصول الزائرين
األجانب إىل مرص( .أ ف ب)

"شو عدا ما بدا" حتى تقرر
بلدية قرطبا تغيير صورة لبنان
العنفوان الناصع الدماء ،من خالل
إطالق اسم فرقة "ميّاس" على
احد شوارع البلدة التي ينتمي
اليها مؤسسها نديم شرفان؟
"شو عدا ما بدا" حتى تتحدى
بلدياتنا ،دولتنا العلية التي لم
ّ
"تصغر عقلها" يوما ً وتطلق اسم
فنان على أحد شوارعها؟ دولتنا
أهم من مصر التي اطلقت اسماء
عبد الحليم حافظ وسيد درويش
وفريد األطرش على شوارعها.
دولتنا ليست تونس لتسمي
شارعين باسم ام كلثوم وعبد
الحليم حافظ ،وليست الواليات
المتحدة لتطلق اسم اوبرا وينفري
على شارع أمام استوديوات
هاربو في شيكاغو.
"دولتنا" اكبر من أن تطلق
اسم جسر اللوزية لصاحبته
فيروز على أحد جسورنا ،واسم
الصبوحة على شارع يمتلئ بـ
"كابينات" هواتف "الو بيروت
من فضلك يا عينيي" ،القريب
من جادة وديع الصافي الشبيهة
بقطعة سما ،ومستديرة نصري
شمس الدين التي ما ان نقطعها،
يطل علينا "الصيادي وعصفورة
لونها رمادي".
دولتنا لم تفعلها من قبل ،فـ"شو
عدا ما بدا" اليوم ،حتى تقرر بلدية
قرطبا تحدّي دولتنا وبلديات اخرى
(ال نعرف اذا كانت تدخل ضمن
نطاق جمهوريتنا)؟ وما االنجاز الذي
حققته ميّاس؟ جعلتنا نسير على
درب الفخر ،مقارنة بمن جعلونا
نسير على طريق جلجلتنا المستمرة؟
"ايه ،ويعني"؟
شارع باسم مياس اليوم،
وغدا ً ربما بأسماء فيروز وصباح
واالخوين رحباني وجبران
خليل جبران وفريق االرز و"يا
خجلتنا" من جادة اإلمام الخميني
وأوتوستراد حافظ األسد.
عودي الى رشدك يا بلدية
قرطبا ،وال تضيّعي طريق بلديات
اخرى مزيّنة بغار االنهيار .شوارع
باسم من احتلوا ذاكرتنا بالنغم
وااليقاع والفن والرياضة والفرح
والنجاح واالنجازات ،بدل من
احتلونا بقوة السالح؟ "هيدا اللي
بعد ناقص".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

يحتاج الحبيب إىل املزيد من
االهتمام ويشعر بعدم األمان
عندما تكون بعيدا ً عنه.

عالقة رومانسية جديدة تنشأ
بينك وبني شخص ما تؤثر
إيجابيا ً يف حياتك.

حاول أن تؤجل اتخاذ القرارات
ريثما تتضح أمامك املعطيات كافة.

الغرية عامل أسايس يف
اضطراباتك العاطفية ،فعليك أن
تمنح الرشيك املزيد من الثقة.

الهروب من الواقع ليس من
عاداتك فأنت شجاع ومعتاد
عىل املواجهة.

تواجه بعض الضغوط التي
قد تمنعك من التمتع بوقتك
والخروج مع الحبيب.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني-
 21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

ننصحك بأن تقيض املزيد من
الوقت مع العائلة بعد ابتعادك
عنها بسبب انشغاالتك.

يطلب منك أحد أفراد العائلة
مساعدة مادية فال تبخل بها
عليه ألنه يحتاج إليها.

ال تكشف أمورك الشخصية
أمام املحيطني بك والتي يمكن
استخدامها ضدك.

ربما تعيش فرتة عاطفية متقلبة
ومليئة بالتطورات ،تح ّل بالصرب
واعلم أن األمور ستنفرج قريباً.

استمتع بقضاء وقت ممتع
مع األصدقاء يف املساء سواء يف
منزلك أو يف منزلهم.

من األفضل أن تقيض ساعات
املساء يف مشاهدة بعض
األفالم الكوميدية.
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هل تقطع الصين عالقاتها مع روسيا بسبب أوكرانيا؟
خالل أول رحلة خارجية للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ كانون الثاني
ّ
دين
 ،2020لم
يصب التركيز على تفاعالته مع المسؤولين في البل َ
َ
المضيفين ،كازاختسان وأوزبكستان ،بل توجهت أنظار العالم إلى لقائه

مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين على هامش قمة "منظمة
الزعيمين
شنغهاي للتعاون" في سمرقند ،وهو أول اجتماع مباشر بين
َ
منذ بدء الغزو الروسي الواسع ألوكرانيا في  24شباط.

عند مراجعة هــذه املواقف كلها،
شــــــــانــــــــون تــــــــيــــــــزي
بني شــباط وحزيران وصوال ً إىل شهر
أيلول ،مــن الواضح أن الصني تراجعت
بكل سالســة عن دعمها الشائك أصال ً
للموقف الــرويس .كذلك ،تحمل جميع
إلتقى يش جني بينغ وبوتني آخر مرة
املكاملــات الهاتفية نمطا ً مشــركاً:
ً
يف  4شــباط ،يف بكني ،حيث كان بوتني
رصاحة استعدادها إلدانة
تبدي روسيا
يحرض حفــل افتتاح األلعــاب األوملبية
التحركات األمريكية ضــد تايوان التي
الشتوية .يف تلك الفرتة ،أعلن الرئيسان يف
تبقى من أهم مصالح الصني املحورية.
بيان مشرتك أن "الصداقة بني الدولتَني ال
يف املقابــل ،يرتاجع اســتعداد الصني
حدود لها".
للقيام باملثل يف ملــف أوكرانيا .توحي
ّ
تغــرت الظــروف بطريقة
لكــن
هذه املواقف عموما ً بأن روســيا تدعم
جذرية منذ أول أسبوع من شهر شباط،
الصني بالكامل ،بينما تمتنع الصني عن
أبرزها انشغال روســيا بخوض الحرب
التمسك بالتزامات محددة.
مع أوكرانيا غداة إرســال حشد كبري من
إنطالقا ً من بيانات االجتماع األخري،
الجنود إىل الحدود ،بعد ثالثة أسابيع فقط
اســتنتج سريغي رادشــينكو ،أستاذ يف
َ
الرئيسني يف بكني ،وتتخذ الحرب
عىل لقاء
كلية الدراسات الدولية املتقدمة يف جامعة
مسارا ً سيئا ً ملوســكو منذ ذلك الحني .يف
"جونز هوبكينز" وخبري يف السياســات
غضون ذلك ،تخضع روسيا لعقوبات غري
الخارجية الصينية والروسية ،أن "بوتني
مســبوقة من الواليات املتحدة ،واالتحاد
يبدو يائساً ،وكأن يش جني بينغ هو الذي
األوروبي ،واليابان ،وأســراليا ،وجهات
يتخذ القرارات الحاسمة اآلن .بدأت هذه
أخرى ،وبدأ الدعم الصيني لبوتني ينعكس
العالقة تخرس توازنها رسيعاً".
سلبا ً عىل صورة بكني يف أوروبا.
لكن يتعارض هذا الرأي بشــدة مع
أمام هذا الوضــع ،إىل أي حد تغريت
التقارير األخرية التي تلت زيارة يل تشان
شــو إىل روســيا ،يف ٍ
مواقف الرئيس الصيني خالل اجتماعاته
وقت سابق من هذا
مع بوتني؟
األسبوع .يل هو رئيس اللجنة الدائمة يف
ّ
َ
الرئيســن
يتغي هو إرصار
ما لــم
"املؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني"
عىل اعتبار بلدَيهمــا رشي َكني مق ّربَني.
وثالث أهم مسؤول صيني ،وقد أشار إىل
وفق بيان وزارة الخارجية الصينية ،قال
استمرار "التنســيق االسرتاتيجي" بني
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ خالل قمة منظمة شنغهاي للتعاون ( | )SCOأوزبكستان 16 ،أيلول 2022
يش جني بينغ لنظــره الرويس" :يف ظل
الصني وروســيا وبلوغه "مستوىً غري
حزيران .ال تزال الصــن تتمنى أن تعيد
واســتنكارها ألي تحركات استفزازية
يف املقابل ،ذكــرت وزارة الخارجية
التغريات التي يشــهدها العالم والعرص
مســبوق" ،وفق مصــادر وكالة األنباء
توجيه مسار تطور النظام العاملي ،لكنها
من جانــب البلدان الفردية يف املســائل
الصينيــة يف البيــان املرتبــط باملكاملة
الراهــن والتاريــخ عموماً ،ستســعى
الصينية الحكومية "شينخوا".
الصني إىل التعاون مع روســيا كي ّ
ّ
َ
قررت عىل األرجح أال تجاهر بسعيها إىل
تخص مصالــح الصني املحورية"،
التي
الرئيســن ،يف  15حزيران،
التي جمعت
ينفذ
مجدداً ،لم يذكــر امللخص الصيني
تحقيق هذا الهدف مع روسيا (حتى اآلن
يف إشــارة واضحة إىل االلتزام األمريكي
أنهما "تبادال أيضــا ً اآلراء حول أحداث
البلــدان مســؤولياتهما بصفتهما من
عن رحلة يل شــيئا ً عــن أوكرانيا ،عىل
الرصيح بدعم تايوان يف األسابيع األخرية.
عىل األقل).
أوكرانيا .شــدّد يش جني بينغ عىل نزعة
الدول الكربى وكــي يضطلعا بدورهما
عكس البيان الرويس الذي سبّب ضجة
لكن ال وجــود ألي موقف مماثل للتعبري
يكفي أن نقارن الصمت املطبق حول
الصني الدائمة إىل تقييم الوضع بطريقة
لرتســيخ االســتقرار يف عالــ ٍم عنوانه
مدوّية ،فقد ذكر مجلــس الدوما أن يل
عن دعم الصني لروسيا يف أوكرانيا ،حتى
التعاون االسرتاتيجي اليوم بكالم الرئيس
مستقلة ،وعىل أساس السياق التاريخي
التغيري والفوىض" .يريد الرئيسان توحيد
أخــر املرشّ عني الروس بــأن "الصني
أن البلد لم يعد يذكر العبارة املبهمة التي
الصيني خالل اجتماعــه مع بوتني يف 4
لألحــداث وتفاصيل املوضــوع ،وهي
جهودهما ملحاولة استبدال النظام العاملي
تتفهم روسيا وتدعمها يف املسائل التي
وردت يف محادثات سابقة حول "مخاوف
شــباط ،فقد قال حينها" :تبقى الصني
تحرص دوما ً عىل نرش الســام يف العالم
الذي تقوده الواليات املتحدة بنظام جديد
تخدم مصالحها الحيوية ،ال ســيما يف
روسيا األمنية املرشوعة".
وروسيا ملتزمتَني بتعميق
وترسيخ استقرار النظام
وأكثر "ديمقراطية وعدالً".
الشأن األوكراني".
ي ّ
حتــى أن البيان الــرويس املرتبط
تنسيقهما االســراتيجي
االقتصادي العاملي".
هذه املصلحة األساســية
ُعب هــذا املوقف
للدعم املتبــادل ...لم يتخ َل
باجتمــاع بوتني ويش جــن بينغ ذكر
ويف مكاملــة بتاريخ
لم تتغري ،ومــا من مؤرش
عن دعم غري مسبوق
"موقف الصــن املتوازن بشــأن أزمة
البلــدان عن هــذا الخيار
 25شــباط ،أي يف اليوم
رصيح عىل استياء بكني من
من الصني لروســيا يف
ّ
أوكرانيا" .وبحسب نســخة الكرملني،
سابقا ً ولن يتخ ّليـــــــا
الذي تــا بــدء الغزو،
ملخص االجتماع
روسيا يف
امللــف األوكراني ،أق ّله
يحمل اعتراف بوتين
قال بوتني لنظريه الصيني" :نحن نتفهم
ال تزال الصين تتمنّى عنه يوماً".
قال الرئيــس الصيني
الذي طرحته الصني.
يف العلن .لــم ترصّ ح
أسئلتكم ومخاوفكم يف هذا امللف".
شــدّد يش جــن بينغ
لنظريه الرويس" :الصني
لكــن تحمــل املواقف
الصني بأنها "تدعم"
"باألسئلة والمخاوف"
أن ُتعيد توجيه
التي ال ي ّ
ُعب عنها الطرفان مسار تطوّر النظام عىل توجّ ــه الصني للتعاون
يحمل اعــراف بوتني "باألســئلة
تُحــدد موقفهــا مــن التي تطرّقت إليها الصين روسيا يف أوكرانيا ،بل
ّ
مع روســيا لتبادل الدعم يف
أحداث أوكرانيا بحسب
واملخاوف" التي تطرقــت إليها الصني
أهمية كربى .لم يعد البلدان
عبت بكل بساطة عن
معايريها الخاصة .من بشأن الحرب في أوكرانيا
العالمي
ً
املســائل املرتبطة بمصالح
بشــأن الحرب يف أوكرانيا دالالت بالغة
رصاحــة عــن
يتكلمــان
تفهمها ملوقف روسيا
دالالت بالغة األهمية
البلدَين املحورية ،وقد يحمل
الــروري أن نرفض
األهمية .لكــن من الالفت أيضا ً أال تذكر
ســعيهما إىل إعادة تشكيل
(ما يعني أنها تتعاطف
هذا املوقف إشارة إىل أوكرانيا .لكن تتعلق
عقلية الحــرب الباردة،
الصني شــيئا ً عن تلك املخاوف بنفسها،
النظام العاملي الراهن ،أي التعاون املبني
معها ضمنــاً) .كذلك،
ّ
"املصلحة املحورية" الوحيدة التي ذكرها
ونتعامــل بجدّية مع املخــاوف األمنية
تفضــل أن تتظاهر بأن الحرب
بل إنها
عىل "تطوير النظام الــدويل والحوكمة
أنكرت الصني تقديم أي "مساعدات"
ً
رصاحة بتايوان ومبدأ "الصني
الطرفان
التــي تحملها جميع البلــدان ،ونتوصل
غري موجودة .لم يذكر البيان الرســمي
العاملية وأخذهما يف اتجاه منطقي وأكثر
لتقوية الجهود الروســية الحربية يف
الواحدة" ،فقد أعادت روسيا التأكيد عىل
إىل آلية أمنية أوروبيــة متوازنة وفاعلة
الصادر عــن وزارة الخارجية الصينية
عــدالً" ،كما قال يش جــن بينغ لبوتني
أوكرانيا ،لذا تفاجــأ العالم بتأكيد يل
"التزامها القوي بمبدأ "الصني الواحدة"
ومستدامة عن طريق التفاوض".
شيئا ً عن أوكرانيا.
خالل مكاملة هاتفيــة جمعتهما يف 15
عىل عكس ذلك.
يثبت حرص الصني عىل عــدم ذكر أوكرانيا
يف بياناتهــا أن بكني ّ
تفضل عدم تســليط الضوء
عىل هذا الجانب من زيارة يل .لكن تبنّت موســكو
مقاربة معاكسة ألنها تريد أن يعرف الجميع أنها
تحظى بدعم قوة عاملية بارزة .لكن استاءت الصني
عىل األرجح من تداول هــذه املواقف علنا ً ألنها ال
تريد أن توحي بأنها تدعم موسكو بالكامل.
يف هذا الســياق ،قد يعطي تك ّلم بوتني عن
"أســئلة الصني ومخاوفها" حول أوكرانيا أثرا ً
عكســياً .لقد بالغت روســيا يف التعبري عن دعم
الصني لها بعد االجتماع مع يل ،وستواجه عواقب
فعلتها حني تضطر الصني للتعبري عن تحفظاتها
بعد القمة الرئاسية بني بوتني ويش جني بينغ.
لكــن يُفرتض أال يعترب أحد هــذا التغيري يف
اللغة املســتعملة مؤرشا ً عىل قطع العالقات مع
روسيا قريبا ً بسبب امللف األوكراني .بغض النظر
عن الشــكوك التي تحملها الصــن تجاه هذه

الحرب ،يبدو أنها لم تكــن كافية ملنع بكني من
عقد "رشاكة اسرتاتيجية شاملة" مع بيالروسيا،
رشيكة روسيا األساســية يف حرب أوكرانيا ،بعد
يوم عىل اجتماع يش جني بينغ وبوتني.
يف نهاية املطاف ،تبقى روسيا حليفة مهمة
للصني ضد الواليــات املتحدة ،ما يمنع بكني من
توجيه أبســط االنتقادات إليها .عملياً ،تحاول
الصني أن تبني جدار حماية للتمييز بني عالقتها
مع روسيا وحرب بوتني يف أوكرانيا.
قال بوتني خالل اجتماعــه مع نظريه
الصيني" :يشــهد العالم تغــرات متعددة،
ّ
لكن املسألة الوحيدة التي لم تتبدّل فيه هي
الصداقة والثقة املتبادلة بني روسيا والصني.
تبقى رشاكة التنسيق االسرتاتيجية الشاملة
بني البلديــن قوية كالجبــال" .يف املقابل،
ال يشء يف مواقــف الرئيــس الصيني يربر
التشكيك بهذا التوجه.

اقــــتصــــاد
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تداعيات إضراب البنوك على الوضعين اإلقتصادي والنقدي

المصارف تستغل ّ اإلقتحامات باإلقفال إليصال رسالة
رفض خطة التعافي
أرخت عمليات اقتحام المصارف بثقلها فوق اإلقتصاد المتهالك.
ما بعد يوم الجمعة  16أيلول  2022لن يكون كما قبله .أصحاب
الحقوق كسروا حاجز الخوف ،وانطلقوا في مرحلة جديدة
بالتعامل مع المصارف لتحصيل حقوقهم .وقد أطلقوا على هذه
العملية التي لم تزل بعيدة عن التنظيم ،شعار «انتفاضة المودعين
في وجه استبداد البنوك» .معادلة جديدة الرابح فيها خاسر ،وهي
أشبه ّ
بعض األصابع بين فئة يئست من التسويف والمماطلة ،وفئة
أخرى غير مستعدة للتسليم بخسارتها مهما تعاظمت المخاطر.
خــالــد أبـــو شــقــرا
تشــر املعلومات إىل أن املصارف لن
تبادر إىل فتح أبوابهــا ما لم تحصل عىل
ضمانات أمنية بعدم تكرار مشــهد نهار
الجمعة .يف املقابل تتّجه جمعيات وروابط
املودعــن إىل ّ
رص صفوفهــا وتنظيمها،
بعدما كسبت نقطة تفوّق عىل «إستبداد»
البنوك .وبني اإلثنني دولة «ما خلت للصلح
مطرح» ،وهــي لم تزل منذ  3ســنوات
تماطل بإقــرار خطة تنصــف أصحاب
الحقوق ،مفضلة «تكتيك» حماية مصالح
األقلية من السياسيني وأصحاب املصارف
عىل حســاب إنقاذ املودعني واإلقتصاد.
فهل تكون انتفاضــة املودعني «العتلة»
التي ترفع الخطــة الحكومية بتعديالتها
األخرية إىل مستوى اإلقرار ،أم الرشارة التي
ستحرق ما تبقى من يباس اإلقتصاد؟

تعمق اإلنهيار
ّ

الخبــر اإلقتصادي واملــريف إييل
شهوان يميل إىل الخيار الثاني ،فما يجري
يع ّزز برأيه اإلنهيار لسببني رئيسيني:
 غياب القــرار الســيايس لتنفيذاإلصالحات .فطاملا النية غري موجودة ،لن
تنفع كل التحركات الشعبية مهما كربت.
 عدم إمكانية خضوع صندوق النقدالدويل لإلمالءات املحلية ،عكس قناعاته،
مهمــا زادت التحديــات والصعوبــات
الداخلية.
وبرأي شــهوان غري املقتنع بعفويّة

التحــركات التي جرت نهاية األســبوع
املــايض ،إن «إعادة فتح البنــوك أبوابها
ستعرضها إىل املزيد من اإلقتحامات .ويف
حــال كانت هذه العمليــات غري من ّ
ظمة
كما يقال ،فهي ستشــجّ ع حتما ً املودعني
عىل اســرداد ودائعهم بالقوة .خصوصا ً
مع انتفاء رادع العقاب .حيث ال يتخ ّ
طى
احتجــاز املقتحمني يف النظــارات أياما ً
قليلة ،قبل أن يصار إىل إطالق رساحهم».
وبحســب شــهوان فإن «النتيجة لهذه
التحــركات ،ومــا يرافقها مــن إقفال
للمصارف ال تصبّ يف مصلحة أحد .وعىل
الحكومة ومــرف لبنــان واملصارف
التجارية تحمّ ل مســؤولياتهم يف معالجة
التداعيــات الخطرية ،نظرا ً ملشــاركتهم
بالهندسات املالية أوال ً ومعرفتهم بالنتائج
سلفاً».

تداعيات اإلقفال

إفرتاض الســيناريو األســوأ املتعلق
باســتمرار اإلقتحامات ،وإقفال البنوك
يف املقابل ســينتج عنه تداعيــات بالغة
الخطورة ومنها:
 زيادة الطلب عىل الدوالر من السوقاملوازيــة ،مع ما يعنيه ذلــك من ارتفاع
ســعره مقابل اللرية .فحجم التعامل عىل
منصة صريفة سينخفض حكما ً مع إقفال
ّ
تيــر تنفيذ املعامالت عرب
البنوك ،وعدم
الرصّ افات اآللية بسبب إقفالها يف الكثري
من املناطق داخــل الخزنات الحديدية ،أو
وضعهــا خارج الخدمة عمدا ً أو بســبب

المصارف تقفل ثالثة أيام وخوف من ارتفاع سعر صرف الدوالر

العــام ،فـ»هي ما زالــت ّ
تمس برؤوس
انقطاع التيار الكهربائي.
أموال املصارف بشــكل أســايس» ،من
 توقف الحواالت املرصفية من وإىلوجهة نظــر فاعور .و»هــو ما ترفضه
لبنان.
املصــارف جملة وتفصيــاً .وقد تصدّت
 توقــف عمليات فتــح االعتماداتوســتتصدّى لكل توزيع للخسائر يقوم
املســتندية .letter of credit – LC
األمر الذي ينعكس حكمــا ً عىل املبادالت
عىل تراتبيــة املســؤوليات ،التي تقيض
التجارية.
بتحمّ ل املصارف الخسائر
 إمكانية أن تشــهدمن رســاميلها أوالً ،قبل
السوق نقصا ً يف املحروقات
االقتطــاع مــن الودائع.
المصارف سترفض أي
بســبب توقــف املصارف
وأي خطة تقيض بشطب
عن فتــح اإلعتمادات من خطة تقضي بشطب
رأسمالها سرتفضها مهما
جهــة ،واســترياد التجار رأسمالها مهما كانت كانت عادلــة أو رضورية
كميات قليلة نتيجة ارتفاع
للخــروج مــن اإلنهيار.
عادلة أو ضرورية
األسعار من الجهة الثانية.
فاعــور الــذي يــرى أن
للخروج من اإلنهيار
وبالتايل العودة إىل «طوابري
إقفال املصارف هو نتيجة
الذل».
حتمية ،لهذه الصــورة الكبرية ،يعترب أن
«تداعياته تفصيليــة بالنظر إىل املخاطر
العامة املحدقة باإلقتصاد واملودعني عىل
تحمل الخسارة
رفض ّ
حد ســواء ».وبرأيه إن «مــا حصل من
أمــام ك ّل التحديات التــي تعصف
اقتحامات للمصارف هو نتيجة املماطلة
باالقتصــاد واملودعــن يــرى الباحث
املتعمّ دة من البنــوك ورفضها أي خطة
االقتصادي وأســتاذ التمويل يف الجامعة
تو ّزع الخسائر بشــكل عادل ،وتفضيلها
األمريكية محمــد فاعــور أن «إرضاب
«الستاتيكو» الحايل» .بمعنى استمرارها
املصارف هــو محاولة ابتــزاز ،مرتبطة
كـ»زومبي بنك» يســتنزف ما ّ
تبقى من
برفض املصــارف الخطــة االقتصادية
ودائع عىل أســعار رصف غــر حقيقية
األخرية الصادرة عــن الحكومة .وذلك يف
وبتمويل من مرصف لبنان.
إطار رفضها كل الخطط االقتصادية التي
تحمّ لها خسائر من رساميلها ،ابتداء من
رفض اقتطاع الفوائد
الزارد ( ،)2020وصــوال ً إىل خطة الوزير
عــى الرغم مــن تضمــن الخطة
سعادة الشــامي» .فالخطة األخرية ،وإن
صندوق تعويض املودعني من فائض امللك
قضت بإنشاء صندوق السرتداد الودائع،
العام ،فإن «الخطة الحكومية مبنية أيضا ً
أو مــا يعني تعويــض املودعني من املال

الدوالر صوب الـ 40ألف ليرة و»"صيرفة"» باتجاه الـ 30ألفًا

أسواق وعمالت

هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

"«بيبلوس»" :التّخاذ اإلجراءات
القانونية بحق المعتدين
بارش بنك بيبلوس باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية إلنزال أش ّد العقوبات
بحق املعتديني اللذيــن تع ّرضا لفرعه يف منطقة الغازية جنوب لبنان .وطالب
كافة الســلطات األمنية والقضائية باتخاذ اإلجراءات الوقائية واإلستباقية
حفاظا ً عىل سالمة املواطنني ومنعا ً لتكرار هذه األفعال الجرمية الخطرة التي
تهدّد الســ ّلم األهيل .و»كان فرع املرصف يف منطقة الغازية قد تع ّرض نهار
الجمعة الواقع فيه  2022/09/16حواىل الســاعة الثامنة والنصف صباحاً،
لعملية ســطو مسلح من قبل شــخصني قاما عن ســابق تصوّر وتصميم
وتخطيط بالهجوم عىل الفرع وشــهر الســاح بوجه املوظفني ،وتهديدهم
بالقتل وإلقاء مادة البنزين مبــارشة عليهم وعىل املكاتب ومن ثم أقدما عىل
رسقة مبلغ من املال عنوة وبقوة الســاح» ،بحسب بيان صادر عن املرصف.
«بعد ذلك ،خرج أحدهما من الفرع وســ ّلم املبلغ النقدي املرسوق اىل شخص
آخــر كان ينتظره عىل متن دراجة نارية ،اســتلم منه املبلــغ وف ّر اىل جهة
مجهولة .وعىل الفور ،حــرت القوى األمنية وتمكنت مــن إلقاء القبض
عىل هذين املعتديني وتوقيفهما .كما قــرر بنك بيبلوس إقفال جميع فروعه
يف محافظة لبنان الجنوبي حتى إشــعار آخر حفاظا ً عىل ســامة موظفيه
وزبائنــه التي تبقى من أولوياته وفوق كل اعتبــار ،مؤكدا ً أنه لن يتهاون يف
التصدّي للمعتدين ومالحقتهم بمختلف الوسائل القانونية املتاحة.

سجّ ل ســعر رصف الدوالر يف السوق السوداء
وثبة جديدة أمــس اذ وصل اىل  39ألف لرية مقرتبا ً
من التوقعات بوصوله اىل  40ألف لرية .وبلغ سعر
الرشاء أمس لغاية كتابة تلك السطور  39000لرية
لبنانيــة والبيع  38900لرية لبنانيــة لبيع الدوالر
الواحد أي بزيادة بقيمة نحو  850لرية لبنانية.
ّ
منصــة « »Sayrafaبلغ حجم
وعىل صعيــد
التداول عليها ليــوم أمــس  48,000,000دوالر
أمريكي بمعدل  29800لرية لبنانية للدوالر الواحد
بزيادة بقيمة  200لرية لبنانية ،وفقا ً ألسعار رصف
العمليات التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات
الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكــر مــرف لبنــان أنه عــى املصارف
ومؤسســات الرصافة اإلســتمرار بتسجيل كافة
عمليات البيع والرشاء عىل منصة « »Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

اليـــــورو
$ 1.0013

عىل شــطب بعض الخســائر بني الدولة
واملصارف ،وال ســيما يف ما يتعلق بفرق
احتساب سعر الرصف» ،برأي املستشار
املايل د .غسان شماس« .فمن حيث املبدأ
تريد املصارف أن تتحمل الدولة مسؤولية
ديونهــا ،لكــي تظهر البنــوك متعافية
أمــام دائنيها أي املودعــن ،لكن الدولة
ستعمد إىل شطب الفوائد عىل الودائع ،أو
إعطائها عىل ســعر رصف غري حقيقي».
وبرأي شماس فإن «إعادة النظر بالفوائد
املدفوعة عن الســنوات السابقة ملدة 10
إىل  15ســنة ،يعني أن املئــة مليار دوالر
املرتاكمة كودائع ستصبح  20أو  30مليارا ً
بالحد األقىص .ويمكن اإلستدالل عىل ذلك
بســهولة من خالل احتســاب أن نسبة
الفوائد التي دفعــت هي  7.5يف املئة ،كي
ال نقول  13و 15يف املئة .وعليه فســتجرب
البنــوك عىل اقتطاع مــا ال يقل عن ثلثي
حسابات مودعيها عىل أساس أنها تعود
إىل فوائد مجحفة أو خالفه من التربيرات
التي تساق» .وبرأي شماس فإن «الرسالة
من وراء إقفال املصــارف ملدة ثالثة أيام،
قد تطول حسب التطورات ،هو إلظهارها
بمظهــر املتّحد وراء كلمــة جمعيتها يف
مواجهة األخطار املحدقــة بها .وبالتايل
فإن إرضابها هو إشــعار أمام جمهورها
والدولــة والجهات الدوليــة أنها واحدة
موحّ دة».
تتعدّد أسباب اإلقفال والنتيجة واحدة:
تعميق الدوران يف الحلقة املفرغة التي كما
يظهر لغاية اآلن ال مخرج منها.

االسترليني
$ 1.1416
الين الياباني
$ 0.0070

بيـتـكـوين
$ 19189
الذهب
$ 1679

CMC crypto
$ 441
الفـضـة
$ 19.40

الروبل
$ 0.0165

اليوان الصيني
$ 0.1427

الليرة التركية
$ 0.0547

بــرنــت
$ 91.54

خام WTI
$ 85.31

طن القمح
$ 325
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الـثـلـثـاء  ٢٠أيلول 2022

 9.59مليارات دوالر إحتياطي "«المركزي"»
بالعملة األجنبيّة
اظهــرت ميزانيّــة مرصف
ِ
لبنــان إنخفاضــا ً يف موجوداته
الخارجيّة بقيمة  124.75مليون
د.أ .خالل النصف األوّل من شهر
أيلــول  2022إىل  14.62مليــار
د.أ ،.من  14.75مليارا ً قبل فرتة
أسبوعني .عند تنقيص محفظة
اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها
مرصف لبنــان ،والبالغة قيمتها
 5.03مليارات د.أ ،.تصبح قيمة
إحتياطياته بالعملــة األجنبيّة
ســياق
 9.59مليــارات د.أ .يف
ٍ
آخر ،تُ ِّ
بي ميزانيّة مرصف لبنان
تراجعا ً بنسبة 424.97( 2.66%
مليون د.أ ).يف قيمة إحتياطياته
من الذهــب إىل  15.57مليار د.أ.
يف ظ ّل إنخفاض سعر الذهب عىل
أثر دوالر أمريكي أقوى.
أمّ ا عــى صعي ٍد ســنويٍّ ،
فقد تراجعت قيمــة املوجودات
الخارجيّة ملرصف لبنان بنســبة
 3.31( 18.45%مليــارات د.أ).
ً
مقارنــة باملســتوى الذي كانت
عليــه يف منتصف شــهر أيلول

 ،2021والبالــغ حينهــا 17.93
مليــار د.أ .يف املقابل ،إنخفضت
قيمة إحتياطيــات الذهب لدى
مرصف لبنان بنســبة 6.28%
( 1.04مليار د.أ ).عند مقارنتها
باملســتوى ا ُمل َســجَّ ل يف الفرتة
نفسها من العام  ،2021والبالغ
حينها  16.61مليار د.أ .يُشــ ِّكل
إجمايل اإلحتياطات (املوجودات
الخارجيّة وإحتياطيات الذهب)
حــواىل  24.89%من الدين العا ّم
اإلجمــايل و 28.91%من صايف
الدين العامّ ،وهــو يغ ّ
طي حواىل
 163شهرا ً من خدمة الدين.
ســياق متّصل ،إرتفعت
ويف
ٍ
ميزانيّــة مرصف لبنــان بقيمة
 118.55مليون د.أ .خالل النصف
األوّل من شــهر أيلول  2022إىل
 169.40مليار د.أ .عىل أثر زيادة
قيمة املوجودات األُخرى (والتي
ّ
التدخل يف
تمثّل رســملة خسائر
السوق لتثبيت ســعر الرصف)
بنسبة  1.43( 1.72%مليار د.أ).
إىل  84.57مليــار د.أ ،.ما طغى

عــى إنخفاض قيمــة محفظة
األوراق املاليّة بنسبة  1.38%إىل
 41.25مليــار د.أ .وتراجع قيمة
إحتياطي الذهب بنسبة 2.66%
إىل  15.57مليــار د.أ .وإنكماش
محفظة التسليفات للقطاع املايل
اللبناني بنسبة  1.44%إىل 13.08
مليار د.أ .وتدنّي قيمة املوجودات

الخارجيّــة بنســبة  0.85%إىل
 14.62مليار د.أ.
يف هــذا اإلطــار ،تراجعت
ّ
حصــة املوجــودات الخارجيّة
ملــرف لبنــان إىل  8.63%من
مجموع ميزانيّة هذا األخري كما
يف منتصف شــهر أيلول ،2022
مقا ِبل  8.71%يف نهاية شهر آب،

ّ
إحتياطي
حصة
كما وإنخفضت
ّ
الذهــب إىل  ،9.19%من 9.45%
كما يف نهاية شــهر آب .وزادت
ّ
حصة املوجودات األُخرى إىل نسبة
 49.92%من مجمــوع ميزانيّة
مرصف لبنان يف منتصف شــهر
أيلــول  ،2022مقابل 49.11%
قبل فرتة أسبوعني.

حميّه :خطة إعمار مرفأ بيروت تجهز في تشرين األول
عقد وزير األشغال العامة والنقل يف حكومة ترصيف
األعمــال عيل حميّه اجتماعا ً يف مكتبه يف الوزارة ،مع وفد
من البنك الدويل وخرباء واستشاريني من الرشكة الهولندية
 ،Royal Haskoning DHVالتي كلفت اعداد دراسة مولها
البنك الدويل عن املهمات والرؤية االســراتيجية للمرافئ
اللبنانية ،وخطة إعادة إعمار مرفأ بريوت.
وبعد االجتماع ،قال حميّه :تركز اجتماعنا عىل إعداد
دراســة تتعلق برؤية املرافئ اللبنانية ومهماتها لتتكامل
مع بعضها البعض ،وكذلك اإلطــار الجديد إلعادة اعمار
مرفأ بريوت ،وهذا املوضوع شــكل الهاجس االســايس
لوزارة االشــغال العامة والنقل ،بعدما قمنا بتفعيل عمل
املرفأ قبل البــدء بإعادة اعماره حيث وصلت اإليرادات اىل
ما يقارب الـ  600الف دوالر يوميا ً كمعدل وسطي ،التي
تعود ملصلحة الخزينة العامة.
ولفت اىل انه «بعد تفعيل عمل املرفأ ،بدأنا بمســار
التحضري إلعادة اإلعمار الذي يــؤدي اىل زيادة اإليرادات
وتحســن الخدمات ،وايجاد خدمات جديدة نســتطيع
عربها منافسة املرافئ عىل ساحل رشق البحر املتوسط»،
معلنا ً انه «خالل اسبوع سيتم اإلنتهاء من الدراسة التي
تحدد الرؤية ملهمات املرافئ اللبنانية لفرتة طويلة ،كذلك
تم اإلنتهــاء من اعداد اإلطار القانونــي الجديد للمرافئ

اللبنانية كافة ،والــذي أصبح جاهزا ً لإلقرار ضمن األطر
الدســتورية املنصوص عليها قانوناً ،بحيث تكون البنى
التحتية ملكا ً للدولة ،انما التشــغيل من املمكن ان يتواله
القطاع الخاص» ،مشريا ً اىل «بقاء العمل عىل خطة إعادة
إعمار املرفأ».
وتحدّث عن «الرؤية األساســية للخطة التي ترتكز
عىل توزيع املســاحات يف املرفأ ،بحسب نوع الخدمة التي
ستقدم ،بحيث يكون لكل منها دفرت رشوط خاص بها»،
مؤكــدا ً أن «اعادة اعمار املرفأ لــن تكون ملصلحة رشكة
واحــدة ،انما ســتكون هناك عــدة رشكات متخصصة
تتنافس وفقــا ً لعدة دفاتر رشوط تعنــى بنوع الخدمة
كالسياحة والشــحن وغريها ،األمر الذي يفتح املنافسة
بــن الرشكات املتخصصــة ،وألجل ذلك ،ســيفتح باب
املنافسة عرب دفاتر الرشوط املتعددة التي تمنع حرصية
الرشكة الواحدة» ،مشريا ً اىل ان «الرشكة الهولندية املكلفة
هي من ســتقوم بإعداد الرؤية والخطــة بعدما وضعنا
امامها رؤيتنا كوزارة اشغال عامة ونقل ،كذلك زودناها
املعلومات عن مرفأ بريوت ،لتعد بعدها الدراسات العلمية
املناسبة وفقا ً لألصول القانونية».
وأكــد أنه «خالفــا ً ملا يشــاع ،طلبنا مــن الرشكة
الهولندية التواصــل مع كل الوزارات والنقابات والهيئات

رقم اليوم
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نسبة ارتفاع أسعار
ّ
المتوقعة
الحبوب

أفادت دراســة نرشت أمس أن الغزو الرويس ألوكرانيا قد يتســبب برفع أســعار
الحبوب بنســبة  7يف املئة عىل األمد البعيد ،مشــرة إىل أن توسيع نطاق اإلنتاج يف دول
أخرى لتعويض النقص سيؤدي إىل ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة .وتعد روسيا وأوكرانيا
سلتي خبز العالم إذ تصدّران معا ً حواىل  28يف املئة من إمدادات القمح العاملية.
وأدى الحصار الرويس ملوانئ البحر األســود والعقوبات عىل موسكو إىل ارتفاع
األســعار عىل األمد القصري وأثار مخاوف من أزمة جوع خطرية .ووضع باحثون يف
الواليات املتحدة واألوروغواي نماذج للتأثري املحتمل للنزاع عىل أســعار القمح والذرة
مدى األشــهر الـ 12املقبلة ،بناء عىل مجموعة مختلفة من الســيناريوات .ويف حال
تراجعت صادرات الحبوب الروســية اىل النصف مــع انخفاض الصادرات األوكرانية
بشكل كبري خالل تلك الفرتة ،فسيكون الذرة أغىل ثمنا بنسبة  4,6%والقمح بـ،7,2%
حتى مع فرضية تدخل مصدّرين آخرين لســد النقص .وأفادوا بأن ارتفاع األسعار
ســيتواصل طاملا أن الصادرات بقيت مقيدة .ويف مسعى لســد الثغرة يف اإلمدادات،
خلصت الدراســة إىل أن منتجني كبارا ً آخرين سيحتاجون إىل توسيع املساحات التي
يخصصونها لزراعة الحبوب.

االقتصادية وأصحاب العالقة مع املرافئ اللبنانية ،وكذلك
مع املنظمات وغريها من املعنيني إلستمزاج آراء الجميع
ضمن اطار قانوني واضح» ،مشريا ً اىل ان «مدينة بريوت
هي وليدة مرفئها وليس العكس» ،مؤكدا ً «حرصه عىل ان
يكون للمرفأ عالقة مع محيطه ومجتمعه».

السيادة على البنية التحتية للمرفأ

وأعلن انه «يف نهاية شهر ترشين األول املقبل ستكون
خطة اعادة اعمار مرفأ بريوت جاهزة ،ويف الشــهر الذي
يليه (ترشين الثاني) ســنبدأ بإعداد دفاتر رشوط مبنية
عىل خطة إعادة اإلعمار ،آخــذ ًة يف اإلعتبار آراء اصحاب
العالقة ولكنها تؤكد ســيادتنا عــى البنية التحتية ملرفأ
بريوت واملرافئ األخرى ،مع الحرص عىل جذب املستثمرين
وفق اطار قانوني واضح ملصلحة الخزينة العامة».
من جهةٍ أخــرى ،يعقد حميّه مؤتمــرا ً صحافيا ً يف
الحادية عــرة والنصف قبل ظهر اليــوم يف مكتبه يف
الوزارة ،يتناول فيه «موضوع السالمة املرورية عىل شبكة
الطرقات املصنفة وتحديد أســس التعاون والتنسيق بني
مختلف اإلدارات ،بمــا فيه إعادة النظر يف طبيعة العالقة
بني اإلدارات املعنية واملجالــس ذات الصلة» ،كما جاء يف
بيان مكتب الوزير.

بيرم :وحدة الموقف إنجاز تاريخي
النتزاع حقنا في الغاز والنفط
ألقى وزير العمــل يف حكومة ترصيف
األعمــال مصطفــى بريم كلمــة لبنان يف
املؤتمر  48ملنظمة العمل العربية املنعقد يف
القاهرة ،يف حضور  16وزيرا ً للعمل ووفود
من  21دولــة عربية حيث نقــل «الوجع
اللبناني ،ووجع انفجار مرفأ بريوت ووجع
الصعوبات واإلنهيــار والحصار ،لكن أيضا ً
إرادة األمــل واإلنجاز والصمــود ،ولبنان
التعددية والتنوع والفرادة والرســالة ،كما
لبنان الكرامة التي صنعتها مقاومة شعبه
يف دحر اإلحتالل الصهيوني واإلرهاب».
ودعا إىل «اسرتاتيجية عربية مشرتكة
من أجل قومة األمة (ألننــا يف زمن ال أحد
يحرتم فيه الضعفاء ونحن لسنا بضعفاء)
وعنوانها :ال قدسية لنا من دون قدسنا.
وأكد بــرم «تأييد لبنان لثقافة الوصل
العربي بدال ً من الفصــل الذي ال رابح فيه،
ودور لبنان الجاذب لقلوب الشعوب العربية
« ،الفتا ً نظــر ك ّل الحارضين اىل أن «لبنان

عىل موعد مع إنجــاز تاريخي جديد يتمثّل
بوحدة املوقفني الرسمي والشعبي يف انتزاع
حقنا يف مياهنا من غاز ونفط ،وهو مرتكز
عىل معادلة التوازن والــردع الحقاني »:ال
اســتخراج ألي أحد إال باســتخراج لبنان
نفطه وغازه».
ودعا إىل «استرشاف املستقبل» ،مؤكدا ً
«أهمية الذكاء اإلصطناعي والتحول الرقمي
(وهذا ما بدأنــاه يف وزارة العمل عرب خطة
طموحة تم وضعها مــن خرباء متطوعني
وجار تنفيذها مع جهات تمنح عينا ً وليس
ٍ
نقدا ً من أجل الحوكمة الرشيدة والشفافية
بتكلفــة صفر من الخزينــة العامة ،حيث
جئنا لنعطي ال لنأخذ) .بالتوازي مع حفظ
اإلنســان ودوره املحــوري يف الحياة كي
ال ندخــل يف املجهول والقلــق الوجودي يف
مرحلة «امليتا  -إنسان» كي يبقى اإلنسان
هو األســاس وتلك هي رســالتنا ومهمتنا
املقدسة».

أخبار سريعة
إبالغ NOVATEK
بالتنازل عن نسبتها
في استكشاف النفط
أصدر وزير الطاقة والمياه في
حكومة تصريف األعمال وليد
فياض قرارا ً قضى بإنفاذ أحكام
التنازل الجبري المنصوص عليها
في المادة  36.2من اتفاقيتي
اإلستكشاف واإلنتاج العائدتين
للرقعتين  4و 9في المياه
البحرية اللبنانية ،باإلستناد الى
توصية هيئة إدارة قطاع البترول
وذلك إثر انسحاب صاحب
الحق غير المُشغل Novatek
 Lebanon SALمن هاتين
االتفاقيتين ،وسعيا ً الى تعزيز
إمكانيات الدولة البترولية وعلى
ضوء مصالح الدولة االستراتيجية
واإلقتصادية في قطاع البترول.
كما قضى القرار أيضا ً بتحديد
نسبة مشاركة الدولة في
االتفاقيتين بنتيجة هذا التنازل
والبالغة عشرين في المئة
(كامل نسبة مشاركة صاحب
الحق) في كل من االتفاقيتين
وذلك باالستناد الى رأي الهيئة.
(القرار رقم  11ق/و تاريخ
.)2022/9/16
وبنا ًء عليه ،قام وزير الطاقة
والمياه أمس بإبالغ صاحب الحق
Novatek Lebanon SAL
بمضمون هذا القرار.

«"البيئة"» تطلق الفرز
من المصدر
في إطار العمل للوصول إلى ادارة
متكاملة للنفايات الصلبة في لبنان
ومن ضمن المبادرات الهادفة إلى
تشجيع الفرز من المصدر ،أعلن
وزير البيئة ناصر ياسين عن
تعاون مع «مؤسسة ادارة النفايات
الصلبة في لبنان  « LWMبرئاسة
بيار بعقليني .ويقوم التعاون
على وضع مستوعبات بالستيكية
صغيرة داخل الوزارة للفرز على
أن يتم تعميم التجربة على كل
الوزارات واالدارات الرسمية في
وقت الحق تعزيزا ً لثقافة الفرز
والتخفيف من حجم النفايات.

"مصلحة الليطاني" تزيد
التقنين على الشبكات
أعلنت «المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني» أنه «بسبب انحسار انتاج
المعامل الحرارية لدى مؤسسة
كهرباء لبنان بسبب نفاد مادة
الفيول ،اضطرت المصلحة لربط
معاملها على شبكة التوتر العالي
لتلبية طلب بعض المرافق العامة
االساسية  ،لكنه وبسبب الوضع
السيئ لهذه الشبكة وبسبب عدم
القدرة على ضبط الحموالت ،فقد
تضررت المجموعة رقم  1في
معمل شارل الحلو وتوقف انتاجها
مما اضطر المصلحة لزيادة
ساعات التقنين على الشبكات
المغذاة من معاملها».
وأفادت المصلحة أن «فرقها الفنية
تعمل جاهدة الصالح المجموعة
رقم  1في معمل شارل الحلو
إلعادتها الى االنتاج في اقرب
فرصة ممكنة ،وحينها ستعود
التغذية الكهربائية الى وضعها
السابق» ،وتمنت على «المواطنين
في المناطق المغذاة من معامل
الليطاني ترشيد استهالك الطاقة
الكهربائية حرصا ً على ديمومة
االنتاج في معامل الليطاني».

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 938السنــــة الـرابـعـة

التاريخ "يحتضن" إليزابيث الثانية

وباتت إليزابيث الثانية ترقد يف مثواها األخري يف مدفن كنيســة ســانت
جورج يف قرص ويندسور ،بجوار ذويها وشقيقتها مارغريت وزوجها األمري
فيليب ،بعد وداع شــعبي اســتثنائي ميلء بالعواطف تكريما ً لذكرى ملكة
حظيت بشعبية تخ ّ
طت حدود اململكة املتحدة وحتّى ممالك الكومنولث .وبعد
مراسم أخرية يف ويندسور بمشاركة  800شخص ،ووريت امللكة مساء أمس
يف مراسم عائلية مغلقة يف املدافن امللكية.
وقبيل ذلك كرس كبري أمناء البالط عصاه ليضعها عىل النعش ،يف خطوة
رمزية للداللة عىل انتهاء عهدها ،لتغيب بعدها إليزابيث الثانية عن األعني إىل
األبد ،هي التي لطاملا اعتلت االبتسامة وجهها وتح ّلت بالهدوء لتُصبح أيقونة
اململكة بعدما اعتلت العرش ملدّة  70عاما ً و 7أشهر ويومَني.
وانتهت الرحلة األخرية للملكــة التي توفيت يف الثامن من أيلول عن 96
عاما ً يف باملورال ،مقر إقامتها يف اســكتلندا .وقد عرب نعشها أرايض اململكة
بالسيارة وبطائرة تابعة لســاح الجو امللكي وبعربة يج ّرها بحارة ،وأيضا ً
أحصنة خالل مسرية راجلة طويلة.
يف إدنربه ومن ث ّم لندن ،انتظر مئات آالف األشــخاص ساعات طويلة،
وأحيانا ً طوال الليل ،إللقاء النظرة األخرية عىل نعش امللكة وهي الوحيدة التي
يعرفها غالبية الربيطانيني ،إذ تحمل عملتهم صورتها وكذلك الطوابع ،كما
يعرفها العالم أجمع.
وعىل غرار األيــام اإلثني عرش التي تلت رحيلها ،طغت عىل اليوم األخري
العاطفة الشــعبية التي امتزجت بأبهة التقاليد امللكية الربيطانية ،علما ً أن
الجنازة مخ ّ
طط لها منــذ عقدَين .ودخل نعش إليزابيث الثانية إىل كاتدرائية
ويستمنسرت بعدما نقل عىل أنغام مزامري القربى وقرع الطبول عزفها عنارص
من البحرية امللكية من قرص ويستمنسرت حيث كان مسجّ ى منذ  5أيام.
وحمل النعش امللفوف بالراية امللكية والــذي يعلوه تاج اإلمرباطورية،
ثمانية عنارص من الحــرس امللكي ووضع عىل عربة مدفع يف مســرة إىل
كاتدرائية ويستمنسرت .ووصل النعش يف مســرة ومىش وراءه نجلها امللك
تشارلز البالغ  73عاما ً وأبناء امللكة اآلخرون آن وآندرو وإدوارد ووريث العرش
وليام ،الذي بات أمري ويلز ،واألمري هاري باللباس املدني نظرا ً إىل انسحابه من
نشاطات العائلة امللكية يف .2020
وانضمّ ت إليهم داخل الكاتدرائية قرينة امللك كاميال وزوجة وليام أمرية
ويلز كايت ،وميغــن زوجة األمري هاري .وقد مــى األمري جورج واألمرية
شارلوت ،طفال األمري وليام ،وراء نعش امللكة لدى دخوله الكاتدرائية .وقال
أســقف كانرتبري جاســتن ويلبي ،الزعيم الروحي للكنيسة األنغليكانية
التي كانت امللكة عىل رأســها« :يف خطاب شهري ألقته عندما كانت تبلغ 21
عاماً ،أعلنت صاحبة الجالل الراحلة أن حياتها مك ّرســة تماما ً لخدمة األمة
والكومنولث».
وتابع ويلبي« :نادرا ً ما تم الوفاء بتعهّ د عىل هذا النحو الجيّد» ،مشــيدا ً
بملكة «مرحة» و»حارضة من أجل الجميــع» و»لها تأثري عىل حياة كثر».
وانتهت املراسم عىل وقع نشيد املوت «الســت بوست» ،الذي يعزف لتكريم
الجنود الذين سقطوا يف املعارك ،وبدقيقتَي صمت يف ك ّل أرجاء البالد ومن ث ّم
النشيد الوطني الجديد «غود سايف ذي كينغ» (ليحفظ الرب امللك).
ونُقل جثمانها عرب شــوارع لندن بمشــاركة  6000جندي وبمواكبة
الحرس امللكي بالزي األحمر وخوذ الفرو الســوداء .واحتشد عرشات اآلالف
عىل طول املســار املؤدّي إىل القرص لوداع امللكة الراحلة بالورود والتصفيق
والدموع .ووصل إىل كنيسة سانت جورج عرب ممر «لونغ ووك» الرائع املؤدّي
إىل قرص ويندسور.
وبعد زيارات منهكة اســتم ّرت  12يوما ً يف األقاليم األربعة التي تتش ّكل
منها اململكة املتحدة ،وتخ ّللها االختالط بالجموع ،يُضاف إليها الحزن الناجم
عن فقدان والدته ،يبدأ تشارلز الثالث البالغ  73عاما ً عهده فعالً .وكان البعض
يحلم بعملية انتقالية رسيعة مع أمري ويلز الجديد نجله وليام البالغ  40عاماً.
لكن تشارلز الثالث وعد عىل غرار والدته ،بخدمة أبناء اململكة املتحدة طوال
حياته.
وارتفعت شــعبيّة تشارلز الثالث بشكل كبري وباتت عند مستوى  70يف
املئة ،عىل ما أظهر استطالع جديد للرأي أعدّه معهد «يوغوف» ،فيما حصل
وليام عىل  80يف املئةّ .إل أن التحدّيات الكثرية ال تزال يف بداياتها .وتعود الحياة
إىل طبيعتها يف اململكة املتحــدة اليوم ،حيث يتوقع أن تعود لتحت ّل أزمة غالء
املعيشة واإلرضابات صدارة الصحف صباح األربعاء.

نصرالله يعطي "الضوء األخضر" للسلطة...

وعــى وقع تفاقم أهوال االنهيار وتعاظــم تداعياته الكارثية عىل البلد
وأبنائه ،تسعى املنظومة الحاكمة إىل اســتعجال االتفاق الحدودي البحري
مع إرسائيل طمعا ً بإعادة تعويم نفســها عىل آبار النفط والغاز وعوائدها
املوعودة ،ولعل تأكيدات رئيس الجمهورية ميشال عون املتكررة عشية نهاية
واليته عىل ّ
أن «مفاوضات الرتسيم بلغت مراحلها النهائية» تأتي يف معرض
حرصه عىل حفظ «الحقوق العونية» يف اتفاقية الرتســيم وتجيريها لصالح
«املستفيد األول» جربان باسيل بعد انقضاء العهد ،سيّما و ّ
أن مصادر مواكبة
ملفاوضات الرتسيم أكدت لـ»نداء الوطن» ّ
أن األمني العام لـ»حزب الله» السيد
حسن نرصالله أعطى أركان الســلطة «الضوء األخرض» للسري قدما ً بإبرام
اتفاقية الرتســيم مع إرسائيل وفق إحداثيات الخط الذي طرحه الوســيط
األمريكي آموس هوكشتاين.
وإذ يرتكز التواصل مع هوكشــتاين راهنا ً عىل بلورة الحلول املطلوبة
لبعض «التفاصيل التقنية» املرتبطة بعملية إعداد الخرائط النهائية لالتفاق
الحــدودي املرتقب ،أوضحــت املصادر ّ
أن إطاللة نرصاللــه األخرية منحت
بشكل واضح «الغطاء للتوافق الرئايس بني بعبدا وعني التينة والرساي حول
نظرية «أكل العنب ال قتل الناطور» يف الرتسيم البحري ،فبدا يف خطابه كمن
يصنع ُ
س ّلما ً للنزول عن السقوف العالية تمهيدا ً للقبول بما هو مطروح من
جانب الوسيط األمريكي يف سبيل ترسيع خطوات إنجاز االتفاق البحري بني
لبنان وإرسائيل» ،مشــر ًة إىل ّ
أن «مرحلة وضع اللمسات األخرية عىل صيغة
االتفاق بدأت عمليا ً بشكل يؤسس النطالق خط الرتسيم البحري جنوبا ً من
نقطة رأس الناقورة الحدودية املعروفة برمز « »B1بما يشمل موافقة لبنان
الرسمي عىل التنازل عن مســاحة بحرية إضافية ترتاوح بني  5و 7كم 2يف
املياه اإلقليمية اللبنانية».
وعىل هذا األٍساس ،أكدت املصادر أنه يجري التحضري يف األروقة الرئاسية
بالتنسيق مع الوسيط األمريكي لالتفاق عىل «موعد الدعوة إىل عقد اجتماع
تفاويض حاسم يف الناقورة تُصاغ يف خالله املحارض النهائية تمهيدا ً لتوقيعها
والبدء يف مســرة إقرارها حكوميا ً ومن ثم إرسالها إىل األمم املتحدة لتوثيق
ً
كاشفة ّ
أن «ما تم التوصل إليه يف هذا الصدد يتمحور حول وضع
خرائطها»،
نقطة رأس الناقورة مع املســاحة البحرية امللحقة بها ضمن إطار اتفاقية
الرتسيم تحت وصاية األمم املتحدة بحيث ال يدخلها ال االرسائييل وال اللبناني
مع اإلبقاء عىل إشارة تؤكد ّ
أن هذه املنطقة تقع ضمن السيادة اللبنانية ،وذلك
يف سياق عملية استنساخ إلحدى فقرات القرار الدويل  1701الذي وضع مزارع
شبعا اللبنانية تحت وصاية األمم املتحدة إىل حني االتفاق عىل الحل النهائي».
ولفتت املصادر إىل ّ
أن عون ينتظر عودة رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتــي من الخارج لالتفاق معه عىل «اإلخــراج الحكومي املطلوب إلقرار
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التنازل رسميا ً عن ممارســة الدولة اللبنانية سطوتها عىل بقعة جغرافية
برية وبحرية عند الحدود الجنوبية معرتف دوليا ً وأمميا ً بخضوعها للسيادة
اللبنانية».
وعىل الضفة املقابلة ،حــرص رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري البيد أمس
عىل ّ
أن ّ
يعب عن «شكر إرسائيل للوســيط األمريكي آموس هوكشتاين عىل
عمله الدؤوب الذي قــام به يف محاولة التوصل إىل اتفاق» حدودي مع لبنان،
وأضاف البيــد يف بيان نقلته الصحف ا ٍإلرسائيليــة« :إرسائيل تعتقد أنه من
املمكن والرضوري التوصل إىل اتفاق بشأن الخط البحري بني لبنان وإرسائيل
بما يخدم مصالح مواطني البلدين» ،مشــددا ً عىل ّ
أن هذا «االتفاق سيكون
مفيدا ً للغاية وسيسهم يف تعزيز االستقرار اإلقليمي».
غري ّ
أن رئيس الحكومــة اإلرسائيلية آثر يف الوقت عينه أن ينأى بعملية
استخراج الغاز من «حقل كاريش» عن مســار اتفاقية الرتسيم مع لبنان،
أن هذه العملية «ال عالقة لها باملفاوضات مع لبنان» مؤكدا ً ّ
فشــدد عىل ّ
أن
االستخراج من كاريش «سيبدأ يف أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك ممكناً».

جولة جديدة لصندوق النقد...

لقاء بعثة صنــدوق النقد أمس كان مع وزير املالية يف حكومة ترصيف
األعمال يوســف الخليل فعقد اجتماع عمل ضم املدير العام للمالية العامة
جورج معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة والخبريتني كلودين كركي
ونرسين عــي ،وجرى يف خالله البحث يف مواضيع التفاوض املرتبطة بوزارة
املالية خصوصا ً يف ما يتعلق باالطار الكيل وموازنة  ،2023التي أوضح الخليل
أن اإلجتماع تر ّكز حولها بشــكل أســايس ،وعىل الفارق بينها وبني موازنة
العام  ،2022وتم التشديد عىل مقاربة األمور بجدية كبرية خصوصا ً وأن دعم
الصندوق لدول العالم الثالث أو البلدان املهددة بالفقر انخفض نظرا ً النخفاض
إمكانياته لدعمها .كما التقى رئيس وفد صندوق النقد رئيس مجلس النواب
نبيه بري يف عني التينة ،وتم عرض ملراحل الحوار القائم بني لبنان والصندوق
والترشيعات التي أنجزها املجلــس النيابي ،فجدد بري «إرصار املجلس عىل
تكثيف عمله إلنجاز ما هو مطلــوب منه عىل صعيد الترشيعات اإلصالحية
والتعاون مع السلطة التنفيذية يف هذا اإلطار وحفظ حقوق املودعني».
ويلتقي وفد صندوق النقد الدويل اليوم كمــا علمت «نداء الوطن» وفد
الهيئــات اإلقتصادية بعــد الظهر لالطالع عىل خطتهــا التي طرحتها منذ
أسبوعني واالستماع اىل الرشوحات والحسابات التي ارتكزت عليها يف الخطة.
كما يسبق لقاء الهيئات ،إجتماع لوفد الصندوق يف الثامنة والنصف من صباح
اليوم مع وزير اإلقتصاد والتجارة أمني سالم.
لكن ما الهدف من زيارة الصندوق طاملا أن لبنان لم ينجز أي مطلب؟
عادة عندما يزور وفد صنــدوق النقد الدويل لبنان ليجري جولة جديدة
من النقاشات ،يتابع البحث يف «النقاط التي كانت عالقة يف الجولة السابقة
فريسل بنا ًء عليها محرضا ً جديدا ً بكل ما ّ
تحقق يف لبنان إلدارة صندوق النقد
يف واشــنطن» ،كما أوضح رئيس لجنة الرقابة السابق عىل املصارف سمري
حمود لـ»نداء الوطن» ،ولفت اىل أن «أهم النقاط التي كانت عالقة منذ الجولة
األخرية للصندوق املطالبة باإلصالحات وإعادة هيكلة املصارف ،خصوصا ً أن
األزمة املرصفية تتفاقم ويتم اللجوء اىل القوة ليحصل اصحاب الحســابات
عىل ودائعهم ،علما ً أن ح ّل هذا املوضوع ليس سهالً .فضالً طبعا ً عن اإلطالع
عىل حجم ميزان املدفوعات والعجز املايل وتناقص األموال األجنبية يف مرصف
لبنان ،وكيفية تطوّرالقطاع املرصيف ،وحجم الودائع وإعادة دراســة األرقام
السابقة».
وعدد حمود النقاط اإليجابية املوجودة يف لبنان ،حيث «البلد مســتم ّر يف
أداء عمله والودائع والتســليفات تراجعت ،مقابل دخول «دوالرات جديدة»
اىل البالد ولو بخجل .لكن هناك حالة من النكران تعيشــها الدولة واملصارف
ومرصف لبنان ولن يجدي نفعا ً اإلستمرار بتلك الوترية» ،مشددا ً عىل «رضورة
املواجهة الجريئة للمشــاكل التي نتخبّط بها ،إذ صحيح ان حقوق املودعني
مقدّسة وانما يجب معرفة كيفية املحافظة عليها وإعادتها بطريقة واقعية
وباإلســتناد عىل أرضية ثابتة» ،وذ ّكر بأن صنــدوق النقد أكد للحكومة أن
«اإلتفاق معه يكون الحقا ً وليس ســابقا ً إلعداد اإلصالحات املطلوبة وإعادة
الهيكلــة ،والبدء بالخطوات التي يمكن للدولة إنجازها ليت ّم عىل أساســها
الرشوع يف اإلصالحات».

كييف تتهم موسكو بقصف محطة نوو ّية...

ً
موضحة
لكنّها أكدت أن «مفاعالت املحطة الثالثة تعمل حاليّا ً بانتظام»،
أن القصف لم يتسبّب بسقوط قتىل أو جرحى ،بينما أدّى إىل تح ّ
طم حواىل 100
نافذة يف مبنى املحطة وإىل انقطاع  3خطوط للتوتر العايل فيها لفرتة وجيزة.
وكتب الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي عرب «تلغرام»« :روسيا
تُع ّرض العالم بأرسه للخطر .علينا وقفها قبل فوات األوان» ،مرفقا ً املنشور
بفيديو مراقبة باألسود واألبيض يُظهر انفجارا ً شديداً.
من ناحيتها ،أكدت وزارة الدفاع الروســية ّ
شن رضبات يف أنحاء البالد،
إحداها عــى زابوريجيا (جنوب) «دمّ رت ورش عمــل حيث تجري صيانة
منظومات (صواريخ) أمريكية من نوع هيمارس».
ويف الغضون ،وصف الكرملني املعلومات حول العثور عىل مئات املقابر يف
إيزيوم يف رشق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية بأنها «أكاذيب».
وشــدّد املتحدّث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف عىل أنّه «سنُدافع بالطبع
عن الحقيقة يف هذه القضية».
َ
موظفني يف منظمة األمن
ويف منطقة لوغانسك ،حَ كم االنفصاليون عىل
والتعاون يف أوروبا بالسجن  13عاما ً بتهمة «الخيانة العظمى» ،لتوفريهما
رسية ألجهزة اســتخبارات أجنبية ،بينها وكالة االســتخبارات
معلومات ّ
املركزية األمريكية (يس آي إيه).
وكان الفتا ً كالم قائد الجيش الربيطاني األدمريال طوني راداكني لشبكة
«بي بي يس» ،بحيث اعترب أن الرئيس الرويس فالديمري بوتني «يفشل يف كافة
أهدافه االسرتاتيجية العسكرية».
وقال راداكني« :لقد أراد (بوتــن) إخضاع أوكرانيا .لكن هذا لن يحدث.
أراد السيطرة عىل العاصمة كييف ،لكنّه فشل .كما أراد إضعاف الناتو ،لكن
الحلف أصبح اآلن أقوى بكثري» ،مشــرا ً إىل أن بوتني ليس لديه ما يكفي من
القوة البرشيــة أو املعدّات لتنفيذ أهدافه العســكرية ،خصوصا ً أن القوات
األوكرانية أصبحت أقوى.
وأضاف« :نرى أيضا ً قوات مسلحة أوكرانية رائعة وشجاعة ،تُقاتل من
أجل بلدها ،وقد استحقت الدعم الذي نُقدّمه لها جميعاً» .لكنّه ح ّذر يف الوقت
عينه من أن الدول يجب أن تبقى حــذرة ،الفتا ً إىل أن الرصاع من املحتمل أن
يستم ّر لفرتة طويلة.
ويف األثناءّ ،
وقعت ســويرسا عقدا ً لرشاء  36مقاتلة شبح أمريكية من
ّ
طراز «أف  »35لقاء مبلغ قدره  6.2مليارات دوالر .وســيتم تسليم املقاتالت
بني العامَني  2027و .2030وتنض ّم ســويرسا بذلك إىل عدد متزايد من الدول
األوروبّيــة التي اختارت املقاتلة املتطوّرة املتعــدّدة املهمات ،وبينها بلجيكا
وبريطانيــا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا واليونــان وأملانيا وهولندا والنروج
وبولندا.
عىل الصعيد الديبلومايسُ ،فرضت عقوبات جديدة عىل موسكو .فاعتبارا ً
من األمس بدأت بولندا ودول البلطيق الثالث تطبيق قيود عىل دخول املواطنني
الروس الحاملني تأشريات أوروبّية ،إىل أراضيها.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1تجا ور  -جر ح بطي ء
االندمال يصيب الجلد واألنسجة
العميقة.
 - 2فنان مصري.
 - 3من المشروبات الروحية -
عملة دولة آسيوية.
 - 4يص ّوب السهم إلى هدف -
مخلص ووفي.
 - 5منع الهجوم  -للتفسير.
 - 6ثناء  -زيادة.
 - 7بئر قديمة  -قاتلوا.
 - 8حاور وجادل  -الحاجز.
 - 9عاصمة دولة عربية  -نوتة
موسيقية.

 – 1تغيير اتجاه  -أنشد.
 - 2رتبة دينية ُ -معادل.
 - 3انغالق  -برد.
 - 4كل ثابت في مكانه  -يمأل
الوسادة بالقطن.
رث الثوب  -استيقظ.
ّ -5
 - 6أمر فظيع  -ما يعتقده اإلنسان
ويتبناه من وجهة نظره.
 - 7موجود منذ عهد طويل  -كان
ذا نجابة وفضل.
 - 8ممثلة مصرية.
 - 9فاصل  -والية أميركية.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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اوهايو  -دو  - 5 -لت  -مراد  - 6 -روسيا  -اند  - 7 -المحرق 8 -
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سودوكو

2
4
8
3
5
7
6
1
9

3
9
1
6
2
8
4
7
5

6
5
7
1
9
4
2
3
8

8
1
2
9
6
3
7
5
4

9
3
5
4
7
2
1
8
6

7
6
4
5
8
1
9
2
3

5
2
9
8
1
6
3
4
7

1
8
3
7
4
9
5
6
2

4
7
6
2
3
5
8
9
1

14

العـــــالــــم

العـــدد  - ٩٣٨السنــــة الـرابـعـة

أبقى الغموض حول احتمال ّ
ترشحه في 2024

أخبار سريعة

بايدن يُثير غضب الصين مجدّدًا حول تايوان
يف ترصيح مشابه ملوقف سابق كان قد أدىل به يف نهاية
أيار ،أوضح الرئيس األمريكي جو بايدن خالل مقابلة بثّتها
محطة «يس بي أس» األحد أن القوات األمريكية ستُدافع عن
تايوان إذا تع ّرضت لغزو صيني ،بينما أكد متحدّث باســم
البيت األبيض لوكالة «فرانس برس» أن سياســة الواليات
ّ
تتغي».
املتحدة تجاه تايوان «لم
ور ّدا ً عىل ســؤال عمّ ا إذا كان «األمريكيون سيُدافعون
عــن تايوان يف حال حدوث غزو صيني» ،أجاب بايدن خالل
املقابلة« :نعم ،إذا حصل هجوم غري مســبوق» ،وشدّد عىل
أنه ،بموقفه هذا ،ال «يُشجّ ع» الجزيرة عىل إعالن استقاللها،
معتربا ً أن «هذا القرار يعود لهم».
وســارعت بكني إىل التنديد بترصيحات بايدن معترب ًة
أنها تُشــ ّكل «انتهاكا ً خطراً» لتعهّ دات واشنطن تجاه بكني
بعدم تأييد اســتقالل تايوان .وقالت املتحدّثة باسم وزارة
الخارجيــة الصينية ماو نينــغ للصحافيني ّ
إن ترصيحات
بايدن «توجّ ه رسالة خاطئة وخطرة إىل القوى االنفصالية
الناشطة من أجل استقالل تايوان».
وعىل الجانــب التايواني ،رحّ بــت تايبيه بترصيحات
الرئيس األمريكي وأعربت له عن «خالص امتنانها» .وقالت
الخارجية التايوانية يف بيان« :يف مواجهة التوسع العسكري

بايدن يواجه تحدّيات داخلية وخارجية ّ
جمة (أ ف ب)

الصيني واألعمال االســتفزازية ،ستواصل حكومتنا تعزيز
قدراتها يف الدفاع عن النفس».
وتخ ّلــل املقابلــة التلفزيونية مع بايــدن الكثري من

الترصيحات الالفتــة .وأوضح الرئيس الديموقراطي للم ّرة
األوىل أنه لم يحســم قراره يف شــأن الرتشح إىل االنتخابات
الرئاســية األمريكية يف  ،2024يف وقت يدرس فيه ســلفه
دونالد ترامب مليّا ً فكرة الرتشح لوالية جديدة.
وقبل  50يوما ً من انتخابــات منتصف الوالية التي دونها
مخاطر جمّ ة ملعســكره الذي قد يخرس خاللها السيطرة عىل
َ
مجلس النواب والشيوخ ،حرص بايدن عىل رسم صورة إيجابية
ج ّدا ً ألكرب اقتصاد حول العالم ،معلنا ً أن الجائحة «انتهت».
وعىل جبهة التضخم ،نقطة االرتكاز األساسية للجمهوريني
ملهاجمته ،أراد بايدن الطمأنة أيضاً ،فقال« :سنُســيطر عىل
ّ
مخففا ً من أهمية األرقام املخيّبة لآلمال حول أسعار
التضخم»،
االستهالك التي صدرت مطلع األسبوع املايض.
وعىل صعيد آخر ،أ ّكد بايدن أمس أن أفغانستان أطلقت
رساح املهندس األمريكي مارك فريريكس الذي بقي سجينا ً
طوال  31شــهراً .وقال يف بيان« :اليوم (أمس) ،أمّ نا إطالق
رساح مارك فريريكس وسيعود قريباً» ،الفتا ً إىل أن العملية
«تط ّلبت اتّخاذ قرارات صعبة».
وأفرجت «طالبان» عن الجندي األمريكي السابق مقابل
تسليمها حليفها املهم بشري نورزاي ،الذي أمىض  17عاما ً
يف سجون الواليات املتحدة بتهمة االتجار بالهريوين.

األحزاب الكردية ُت ّ
نفذ تهديدها ...اإلقفال يشل ّ كردستان إيران!
مــــســــعــــود مــــحــــمــــد

نجحــت األحــزاب الكردســتانية
اإليرانية بفرض إقفال عام يف ك ّل مناطق
محافظــة كردســتان اإليرانية من دون

استثناء ،حيث ُ
ش ّلت الحركة بشكل كامل.
ودعا مركز تعاون األحزاب الكردستانية
الجماهري الكردســتانية أمس إىل إرضاب
عام كأوّل اختبار قوة منذ انتخاب الرئيس
اإليراني إبراهيم رئييس احتجاجا ً عىل قتل

اإلضراب العام شل ّ الحركة في محافظة كردستان

الفتاة الكردية (جينا) مهســا أميني من
قبل رشطة األخالق اإليرانية.
ويف هــذا الصدد ،قــال األمني العام
لحزب «كومله» عبد الله مهتدي لـ»نداء
الوطــن»« :انتــرت إرادة الشــعب
الكردســتاني ونُطالــب بالح ّريــة لك ّل
الشعوب اإليرانية».
وشدّد مهتدي عىل أن «معركتنا هي
من أجل ك ّل إيران وليســت معركة للكرد
فقط» ،مضيفا ً «لقد تضامنت معنا اليوم
كافة الشــعوب اإليرانية» .وأبدى تقديره
العايل لتضامن «مجاهدي خلق» و»املجلس
اإلنتقايل» وامللكيني اإليرانيني ممثلني بابن
الشاه ،الذين «دعوا جماهريهم إىل مواكبة
اإلرضاب يف كردستان».
بدوره ،قــال األمني العــام للحزب
الديموقراطــي الكردســتاني مصطفى
هجري لـ»نداء الوطــن»« :راهن النظام
اإليراني طويالً عىل موت الحركة الكردية
اإليرانية املعارضة ،ولكنّها عند ك ّل فصل
من فصــول املواجهة تُثبــت أنها حية

وتعيش يف صفوف ووجدان جماهريها».
يُذكر أن اإلرضاب امتــ ّد إىل منطقة
كرمنشــاه التي يقطنها أكراد شيعة كان
النظام اإليراني عمل عىل تدجينهم طويالً،
ولكنّه فهــم اليــوم أن محاوالته باءت
بالفشــل ،إذ ّ
نفذت املدينة اإلرضاب العام
كسائر املدن الكردستانية اإليرانية.
كذلــك ،شــهدت إيــران تظاهرات
جديدة تنديدا ً بوفاة أميني .وذكرت وكالتا
«فارس» و»تسنيم» اإليرانيتان أن تظاهرة
أُقيمت مســاء األحد يف ســنندج عاصمة
محافظة كردستان ،حيث استخدمت قوات
األمن اإليرانية الغاز املسيّل للدموع لتفريق
تظاهرة وقامت بـ»عدّة اعتقاالت».
ويف طهــران ،أطلق طــاب حركات
احتجاجيــة يف جامعات عدّة أمس ،بينها
جامعتا طهران وشهيد بهشتي ،مطالبني
الســلطات بـ»إيضاحات» يف شأن وفاة
الشــابة ،بينما نفى قائد رشطة طهران
الجنرال حسني رحيمي مجدّدا ً «االتهامات
الظاملة بحق الرشطة».

زيارة البابا إلى كازاخستان تأكيد على دورها
خــــــــالــــــــد الــــــــعـــــــــزي
أظهرت رحلة البابا فرنسيس التاريخية إىل كازاخستان
األســبوع املايض ،حيث عقد املؤتمر السابع لقادة األديان
العامليــة والتقليدية ،عــدّة حقائق وأكــدت عىل نموذج
االنسجام بني األعراق واألديان الذي تبنّته أستانا.
كانت الزيارة الرســولية هي الثانية يف التاريخ ،إذ زار
البابا يوحنا بولس الثاني الدولة الرئيســية يف منطقة آسيا
الوســطى منذ ما يقرب من  20عاماًّ .
لكن الحدث الحايل،
الذي ض ّم  100وفد من  50دولة ،جذب اهتماما ً خاصاً.
وكمــا رصح رئيس كازاخســتان قاســم جومارت
توكاييفّ ،
فإن وصول البابا هو «مثال حي للقيادة الروحية
النموذجية باســم مصالح الرخاء والعدالة» بينما «أصبح
العالم أكثر اضطرابا ً يف فرتة مــا بعد الوباء ،وهناك طلب
متزايد عىل نهج جديد لتعزيز الحوار بني الحضارات والثقة
عىل املستوى العاملي».
لقد تحدّث البابا فرنســيس إىل ممثيل القيادة واملجتمع
املدني والســلك الديبلومايس لكازاخســتان ،وأشار إىل أن
الجمهورية عىل «مفرتق طرق للعقد الجيوسياسية املهمة»،
معتربا ً أن كازاخستان تنتمي ملجموعة من الدول األساسية
يف حل النزاعات العاملية .وشكر أستانا عىل استعدادها الدائم
لتوحيد األطراف املتصارعة وتعزيز فكرة الحوار.
كما أعرب البابا عن تقديره البالغ للمبادرات التقدمية
لكازاخســتان .وبالنظر إىل االلتزام العاملي بقضية السالم
عىل وجه التحديد ،قــدّر تقديرا ً عاليا ً ّ
تخل كازاخســتان
الحاســم عن األسلحة النووية ،فضالً عن تطوير سياسات

الطاقة والبيئة القائمة عىل إزالة الكربون واالســتثمار يف
مصادر الطاقة النظيفة.
وأعــرب كذلك رأس الكنيســة الكاثوليكية عــن امتنانه
ّ
التخل عن تنفيذ عقوبة
للســلطات الكازاخســتانية لقرارها
اإلعدام .وكانت الفكرة املهيمنة لخطب البابا تتمحور حول فوائد
صنع السالم للدين وحرية الدين للعالم الحديث ،الذي يم ّر بأزمة.
لقد لبى الحــر األعظم اللقاء عــى الرغم من حالته
الصحية التــي فرضت عليه التجــوّل يف الكريس املتحرك،
وكان يأمل بلقاء البطريرك الرويس كرييل الذي بارك الحملة
العســكرية ض ّد أوكرانيا ،لكنّه تغيّب عن الحضور ،فأجرى
الحوار مع رئيس دائرة العالقات الكنسية الخارجية املطران
أنطونيوس ،الذي قــال« :لقد أُتيحت لنــا الفرصة لتبادل
وجهات النظر حول مختلف القضايا».
وعقد البابا عىل هامش املؤتمر الســابع ،لقاءات مع
زعمــاء األديان العامليــة وأبدى اهتمامــا ً خاصا ً بقضية
ممارســة التعايش الســلمي ملمثيل الديانات والثقافات
املختلفة عىل أرايض كازاخســتان .لكن البابا لم ي َُغيِّبْ عن
خطابه النقد املبطن لرأس الكنيســة الروسية ،خصوصا ً
لجهة مباركة الحرب يف أوكرانيا.
هذه ليست امل ّرة األوىل التي تقدّم فيها كازاخستان منربا ً
ديبلوماسيّا ً مريحا ً ملؤتمر قادة األديان العاملية والتقليدية،
إذ عُ قــد مثل هذا املؤتمر منذ العــام  2003من أجل تعزيز
السالم والحوار يف املجتمع.
تفتخر كازاخستان اليوم بكونها موطنا ً ألكرب مجتمع
كاثوليكي يف آســيا الوســطى .املســيحيون ،مثل جميع
املؤمنني اآلخرين ،يُقدّمون مساهماتهم القوية يف التنمية.

الـثـلـثـاء  ٢٠أيلول 2022

جنود إسرائيليّون يعبرون
الحدود مع سوريا
عبرت قوات إسرائيلية الحدود إلى
سوريا أمس وأطلقت النار على
 4أشخاص «ألقوا مقذوفات على
السياج الحدودي» ،ما أسفر عن
إصابة أحدهم بجروح ،وفق ما
أعلن الجيش اإلسرائيلي ،من دون
أن يُقدّم أي معلومات عن طبيعة
المقذوفات .وجاء في بيان للجيش
أن «جنود استطالع رصدوا 4
مشتبه فيهم» قرب خسفين في
هضبة الجوالن .وأضاف البيان أنه
«تم إرسال جنود إلى الموقع حيث
عبروا الحدود ّ
ونفذوا عملية...
عبر إطالق النار على ساقي أحد
المشتبه فيهم» .وأوضح الجيش
أنه تم إجالء المشتبه فيه المصاب،
الذي لم تتّضح مدى خطورة
حالته ،فوراً« ،بواسطة مروحية
إلى مستشفى» في إسرائيل ،من
دون أن يأتي على ذكر مصير
الثالثة الباقين.

جولة خليجية لشولتز

يقوم المستشار األلماني أوالف
شولتز في نهاية األسبوع بزيارة
رسمية لثالث دول خليجية ،ال
سيّما السعودية ،وعلى جدول
أعماله أزمة الطاقة .وأوضح
المتحدّث باسم المستشار شتيفن
هيبشترايت أن شولتز الذي
يقوم بجولته برفقة وفد من
كبار ممثلي عدد من القطاعات
االقتصادية ،سيزور السعودية
السبت ث ّم اإلمارات العربية
المتحدة وقطر األحد ،قبل أن
يعود مساء إلى برلين .ولم
ي ّ
ُفصل المتحدّث المواضيع التي
ستتناولها المحادثات مع قادة
هذه الدول ،لكن من المتوقع أن
تتصدّرها أزمة الطاقة الناجمة عن
الغزو الروسي ألوكرانيا .واكتفى
هيبشترايت بالقول ر ّدا ً على
سؤال« :سيكون من المدهش ّأل
يتم بحث هذا الموضوع تحديداً».

السويد :كريسترسون
لتشكيل حكومة

فعىل مدى  30عاما ً من االســتقالل ،طبّقت كازاخســتان
نموذجها الخاص للتناغم بني األعراق واألديان عىل أساس
مبدأ «الوحــدة يف التنوّ ع» ،باعتبار أن هذا النموذج الخاص
هو الذي يُمكن أن يُســاعد ممثيل مختلف الطوائف العاملية
عىل إدراك إمكاناتهم يف صنع الســام من الناحية العملية،
وتوفري اتجاه هو عكس عملية االغرتاب السائد بني الشعوب
وتمزيق العالقات الدولية.
وخالل مغادرته ،أدىل البابا بترصيح يؤكد موقفه الرافض
للحرب يف أوكرانيا ويطالب بإيقافها .وشــدّد عىل أنه ال فرق
بني الكنيســة الكاثوليكية الغربية أو األرثوذكسية الروسية،
إنما املطلوب عدم ترشيع الحرب ومباركتها لقتل اإلنسان.
تُشــ ّكل الزيارة التاريخية التي قام بها البابا إىل آسيا
الوســطى نقطة لتقوية االتجاهــات االيجابية يف الوضع
الجيوسيايس ،والتي من شأنها أن تُساعد يف تحقيق السالم
والتفاهم املتبادل.

ُك ّلف رئيس الحزب السويدي
المحافظ أولف كريسترسون
رسميّا ً محاولة تشكيل حكومة ،بعد
فوز كتلة اليمين واليمين المتط ّرف
في االنتخابات التشريعية .وسمّ اه
رئيس البرلمان السويدي أندرياس
نورلن ،كما كان متوقعاً ،بعد
ظهر أمس لجمع غالبية كافية،
بحيث يُصبح رئيسا ً للوزراء
خلفا ً لالشتراكية الديموقراطية
ماغدالينا اندرسون .وقال نورلن
خالل مؤتمر صحافي« :ق ّررت أن
أُك ّلف زعيم المعتدلين مهمّ ة درس
الظروف لتشكيل حكومة يُمكن أن
يوافق عليها البرلمان» .وبعد لقاء
ثنائي مع رئيس البرلمان ،ص ّرح
كريسترسون ّ
بأن تأليف الحكومة
سيستغرق «بعض الوقت» .ولم
يسبق لليمين السويدي أن تو ّلى
الحكم بدعم من اليمين المتط ّرف.
ومنذ صباح اإلثنين ،استقبل رئيس
البرلمان قادة األحزاب تمهيدا ً
لتعيين رئيس الوزراء.

الريــــاضـــية
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كرة السلّة :إسبانيا تتربّع على عرش أوروبا
أحرز املنتخب اإلســباني لكرة السلة
لقب مسابقة كأس أوروبا للمرة الرابعة يف
تاريخه بعد األعوام  2009و 2011و،2015
بفوزه عىل نظريه الفرنيس بنتيجة 76-88
يف املباراة النهائية التي أقيمت يف العاصمة
األملانية برلني.
واعتمــد منتخــب "ال روخــا" عىل
األخوين خوانشو ووييل هرينانغوميز (27
و 14نقطة عىل التــوايل) واملخرضم رودي
فرنانديــز ( 37عاماً) للفوز بفريق متجدد
إىل حد كبري ،مقارنة بالذي توّ ج بطالً للعالم
يف العام  ،2019بعد اعتزال الشــقيقني باو
ومارك غاســول ،إذ تضمنــت صفوفه 8
العبني فقط خاضوا غمار بطولة كبرية.
وبعدما تأخر  37-47يف الشوط األول
من املباراة ،فشل املنتخب الفرنيس وصيف
بطل أوملبياد طوكيو يف العودة خالل الشوط

العبو منتخب إسبانيا بعد تتويجهم (أ ف ب)

الثاني لتحقيــق ثاني ألقابه األوروبية بعد
العام .2013
ّ
ورسخ املنتخب اإلسباني عقدته لنظريه

مراد رئيسًا لمجلس أمناء الحكمة
وبقرادوني رئيسًا فخريًا
أعلن رئيس نــادي الحكمة اييل
يحشــويش يف مؤتمر صحــايف عقده
أمس يف مبنــى قدامــى الحكمة يف
االرشفية ،عن تسلم رجل األعمال نديم
مراد املوجود حاليا ً خارج لبنان رئاسة
مجلس األمناء يف النادي من ســلفه
النائب غســان حاصبانــي ،إضافة
اىل تســمية النائب جهــاد بقرادوني
الرئيس الفخري الجديد للنادي.
وبعدما وجّ ه الشكر اىل حاصباني
عىل ك ّل مــا قدّمه من وقــت وجهود
ّ
خية طوال ثــاث ســنوات وثمانية
أشــهر من أجل النادي األحبّ اىل قلبه،
أشار يحشــويش اىل ّ
أن اللجنة اإلدارية
للنادي إلتزمت بك ّل ما وعدت به ضمن
الربنامج الذي وضعته عىل رغم الظروف
االقتصاديــة والصحيــة الصعبة التي
يم ّر بها لبنــان ،ومنها عودة فريق كرة
القدم اىل موقعه الطبيعــي يف الدرجة
االوىل ،ووصــول فريق كرة الســلة اىل
املربّع الذهبي ،إضافة اىل إنتساب أكثر
 1400عضو للجمعية العمومية للنادي،
وتسكري كافة ديون ورفع الحظر الدويل
الــذي كان مفروضا ً من قبــل الفيفا،
اضافة اىل املشــاركة يف كافة بطوالت
الفئــات العمرية يف كرة الســلة وكرة

ّ
متوسطًا حاصباني وبقرادوني
يحشوشي

القدم ،وإطالق "يــوم الوفاء" للرئيس
التاريخــي للنادي أنطوان الشــويري،
وإعالن يوم  14ترشين األول عيد النادي.
بعدهــا قلــد يحشــويش النائب
ّ
املذهــب للنادي،
حاصباني الوســام
واعترب األخري أنه يفتخر بهذا الوسام،
مؤكدا ً ّ
أن كان له الرشف عىل مدى أربع
سنوات ان يخدم هذا النادي العريق.
أمــا بقرادوني فقــال إنه قبل
بهذا املنصب من دون تــردّد ،مبديا ً
إســتعداده التــا ّم لتحمّ ــل كامل
مسؤولياته يف هذا اإلطار.

دي زيربي مدرّبًا لبرايتون
أعلن نادي برايتون رابع ترتيب
الــدوري اإلنكليزي املمتــاز لكرة
القدم ،تعيــن اإليطايل روبرتو دي
زيربي مدربا ً جديــدا ً للفريق بعقد
يمتد ألربــع ســنوات .ويح ّل دي
زيربي بديالً لغراهــام بوتر الذي
انتقل لتدريب تشــليس األســبوع
املايض ،بعدمــا اتفق عىل الرشوط
التعاقدية النهائية لتدريب برايتون.
وبنــى دي زيربــي ،املــدرب
الســابق لساســوولو اإليطــايل
وشــاختار دانييتســك األوكراني
والبالغ  43عاماً ،اسمه خالل ثالث
ســنوات يف تدريب ساسوولو،
حيث قدم أســلوبا ً جذابا ً يف
كــرة القدم واحتــل املركز
الثامن يف الدوري اإليطايل يف
موسمني متتاليني يف عامي
 2020و.2021
وانضــم اإليطايل
إىل شــاختار يف
أيــار  ،2021لكن
مغامرتــه مــع
ا ألوكرا نيــن
انتهت بسبب
ا لغــز و

الرويس للبالد الذي شهد تعليق املوسم
الكروي .2022-2021
وقــال نائــب رئيــس مجلس
اإلدارة الرئيــس التنفيذي يف برايتون
بول باربر" :نظرنا إىل مجموعة من
املرشحني املمتازين ،لكن روبرتو كان
اختيارنا األول منذ البداية والشخص
الوحيد الذي تحدثنا إليه" .وأضاف:
"نشعر أن روبرتو هو الشخص املثايل
ثقافيا ً وتقنيا ً لربايتون ،والشــخص
املناسب ملواصلة تقدم النادي والعمل
مع هــذه املجموعــة املتميزة من
الالعبــن" .ويف انتظار املوافقة عىل
ّ
سيتول دي زيربي
ترصيح العمل،
وطاقمه التدريبي املســؤولية
للمرة األوىل عندما يح ّل برايتون
ضيفا ً عىل ليفربول يف األول من
ترشين األول املقبل( .أ ف ب)

الفرنيس إذ ســبق له أن فاز عليه يف نهائي
كأس أوروبــا يف العامــن  2011و2015
واأللعاب األوملبية يف العامني  2012و.2016

وســجل خوانشــو املحــرف ضمن
صفوف فريق دنفــر ناغتس األمريكي 27
نقطة وأرهق الدفــاع الفرنيس من رمياته
عن املسافات البعيدة ،ليحقق  7من أصل 9
يف نسبة وصلت إىل  78يف املئة.
وعىل رغــم تأخر املنتخــب الفرنيس
بفارق  21نقطة يف الربع الثاني (،)47-26
لم يستســلم وحافظ عىل األمل بعودته إىل
أجــواء اللقاء بفضل جهــود قائده إيفان
فورنييه ( 23نقطــة) ،لينجح يف تقليص
الفارق إىل  10نقــاط قبل العودة إىل غرفة
املالبس (.)37-47
وتابعت فرنسا عودتها مقابل ضياع يف
صفوف العبي إسبانيا ،ليتقلص الفارق إىل
 3نقاط فقط ( ،)46-49من دون أن تنجح
يف النهاية يف ترجمة جهودها إىل فوز طال
انتظاره( .أ ف ب)

لوريس وهرنانديز يغيبان عن "الديوك"
إنضم القائــد والحارس هوغو لوريس
واملدافع ثيو هرنانديــز إىل قائمة الغائبني
عن مباراتي منتخب فرنســا أمام النمسا
والدنمارك ،ضمن منافســات مســابقة
دوري األمم األوروبيــة يف كرة القدم ،جراء
تعرضهما لالصابة.
ووفقا ً لالتحاد الفرنــي للعبة ،يعاني
لوريس من إصابة يف فخذه األيمن ُ
ش ّ
ــخصت
امس يف مقر التجمــع يف كلريفونتني ،بينما
أصيــب هرنانديز بتمــزق يف املقرب األيمن،
لينضما إىل قائمة كبرية من الالعبني املصابني.
واســتدعى مدرب أبطال العالم 2018
ديدييه ديشــان حارس نانت ألبان الفون
الذي ّ
فضله عىل الحارس املخرضم ســتيف
مانداندا (رين) والظهري لوكا دينيي للحلول
بدال ً من حارس توتنهام االنكليزي ومدافع
ميالن اإليطايل.
وتالحق لعنة االصابات العبي ديشان الذي
يعانــي من عدة غيابات لكــوادر مهمة ،إذ إىل
جانب بول بوغبا الذي يتعاىف بعد عملية جراحية
يف ركبته اليمنى ،يفتقد املدرب إىل جهود كل من
بريسنيل كيمبيمبي ،لوكاس هرنانديز ،نغولو
كانتي ،كينغسيل كومان وكريم بنزيمة.
كما أضيف أخريا ً إىل هذه القائمة أدريان
رابيو الــذي ما زال يتعاىف من اصابة عضلية،
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أخبار سريعة
الحاج مالك
والرأس الذهبية

يُعتبر العب نادي األنصار
السنغالي الحاج مالك تال (27
عاماً) ورقة فريقه الرابحة ،إذ
برز بشكل الفت هذا الموسم،
وهو يتصدّر حاليا ً ترتيب هدافي
الدوريّ اللبناني لكرة القدم
برصيد  4أهداف بعد إنتهاء
المرحلة الثالثةّ .
لكن الالفت
ّ
أن أهدافه األربعة سجّ لها ك ّلها
بضربات الرأس ،فأمام السالم
زغرتا أحرز الهدف األول ،وأمام
طرابلس الرياضي سجل ثالثة
أهداف "هاتريك" .وسبق للحاج
مالك أن أحرز لقب هدّاف الدوري
اللبناني م ّرتين ،األولى في موسم
( )2018-2017برصيد 15هدفاً،
والثانية في موسم ()2019-2018
برصيد  19هدفاً.

أطلس جاهز

لوريس (باألصفر) وهرنانديز

ما أجرب ديشان عىل استدعاء بوباكر كامارا،
ليصاب االخري بدوره الجمعة ويح ّل بدال ً منه
جوردان فرييتو.
ويســتقبل املنتخــب الفرنــي نظريه
النمســوي الخميس ،قبل أن يح ّل ضيفا ً عىل
الدنمــارك األحد ضمن منافســات الجولتني
الخامســة والسادســة للمجموعة األوىل من
دوري األمــم األوروبيــة .ويتذيــل منتخب
"الديوك" قاع الرتتيب مــع نقطتني فقط من
تعادلني وهزيمتني ،فيما تتصدر الدنمارك مع 9
نقاط أمام كرواتيا ( )7والنمسا (( .)4أ ف ب)

كأس ديفيس:
إسبانيا  -كرواتيا في ربع النهائي
قاد اإلســباني كارلوس ألكاراز املصنّف أوّل
عامليــا ً منتخب بالده إىل الدور ربــع النهائي من
مســابقة كأس ديفيس يف كرة املرضب للفرق،
بفوزه عىل الكوري الجنوبي كوون ســونوو (74
عاملياً)  4-6و 6-7يف فالنســيا .وبعد الخســارة
املفاجئة أمام كندا  ،2-1حيث سقط ألكاراز أمام
فيليكس أوجييه  -ألياســيم ( 13عاملياً) ،فرض
املنتخب اإلسباني نفســه أمام كوريا الجنوبية
بحسمه مباراتي الفردي.
ومنــح روبرتو باوتيســتا أغــوت التقدم
إلسبانيا بالفوز عىل هونغ سيونغ -تشان 1-6
و ،3-6وحسم ألكاراز الفوز بتغلبه عىل سونوو،
قبل أن يكســب الثنائي مارســيل غرانويرس
وبيدرو مارتينز مباراة الزوجي بالفوز عىل جي
سونغ نام ومني  -كيو سونغ  5-7و 6-3و.1-6
وصعدت إســبانيا إىل ربع النهائي الذي
ســيقام يف الفرتة بني  22و 27ترشين الثاني
املقبل عىل أرضها يف ملقة.
ورضبت إسبانيا موعدا ً قويا ً يف ربع النهائي
مع كرواتيا وصيفة بطلة النسخة األخرية وثانية
املجموعة األوىل ،والتي ضمنت ّ
تأهلها مستفيدة من
فوز إيطاليا املتصدرة عىل الســويد  1-2يف الجولة
الثالثة األخرية يف بولونيا .وبدأت كرواتيا املسابقة
بخســارة أمام إيطاليا صفر  ،3 -قبل أن تفوز
عىل السويد  1-2واألرجنتني  - 3صفر.
ويف هامبــورغ ،حســمت أملانيــا صدارة
املجموعة الثالثة بتغلبها عىل أسرتاليا .1-2
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ألكاراز خالل إحدى مباريات كأس ديفيس (أ ف ب)

برنامج ربع النهائي
إيطاليا  -الواليات املتحدة
إسبانيا  -كرواتيا
أملانيا  -كندا
هولندا  -أسرتاليا.
ويف نصــف النهائــي ،يلتقــي الفائز من
مواجهة إيطاليا والواليــات املتحدة مع الفائز
من مواجهة أملانيــا وكندا ،والفائز من مواجهة
أسرتاليا وهولندا مع الفائز من مواجهة كرواتيا
وإسبانيا(.أ ف ب)

يُطلق نادي أطلس الفرزل تمارين
فريقه رسميا ً يوم الخميس المقبل
على ملعب مدرسة الراهبات
األنطونيات في زحلة ،وقد ع ّزز
صفوفه بعدد من الالعبين
المعروفين أمثال جورج إيف
دعبول ،إبراهيم حداد ،جورج
فرح ،تياغو مخلوف ورأفت
األيوبي القادم من الخارج ،إضافة
الى العبَين أجنبيَّين من الجنسية
االميركية يصالن غدا ً االربعاء الى
بيروت .ويخوض الفريق البقاعي
اولى مبارياته الرسمية في بطولة
لبنان لكرة السلة في الثالث من
تشرين األول المقبل أمام فريق
المريميين ديك المحدي على ملعب
المركزية جونية.

بطولة لبنان للدرّاجات
الجبلية

نظم اإلتحاد اللبناني للد ّراجات
بطولة لبنان للد ّراجات الجبلية
المفتوحة للهبوط من المنحدرات
(داون هيل) لسنة  2022في
أحراش بلدة ضهور الشوير
لمسافة  1.3كلم ،ومشاركة أكثر
من  25دراجا ً إنطلقوا بفارق ٣٠
ثانية في المرحلتَين التمهيدية
والتأهيلية .وأحرز لقب السباق
الد ّراج إيليّا رحباني ،فيما ح ّل
أنطوان قربان ثانياً ،وإميل ضو
(نادي سلعاتا) ثالثاً .أما المركز
الرابع فكان من نصيب جاد
ماضي ،والمركز الخامس لجو
خضر .وفي ختام السباق ،و ّزعت
الكؤوس على الفائزين بحضور
أعضاء االتحاد اللبناني للد ّراجات
وبلدية ضهور الشوير.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

نظرية معلّم هاغوب
ُ
وقت مع ّلم هاغوب مأخوذٌ على اآلخر.
السيارات مصطفة على الميلين في انتظار
فحص ميزان الديركسيون .سيارات تمثل
طبقات المجتمع اللبناني وتعدديته حيث
تقف تويوتا مشرئبة خلف مرسيدس
عجوز يكاد قفاها يالمس اإلسفلت وبي أم
إلى جوار بيجو .قطعت الطريق على مع ّلم
هاغوب وهو يه ّم بركوب سيارة رباعية
الدفع يستعد لفحصها .مع ّلم هاغوب مع ّلم
هاغوب ...سؤال .سؤال بالنظام.
حدجني بنظرة غضب :اليوم كترانين األسئلة.
• هل من الضروري فحص الميزان بعد
تغيير البيضة؟
 oنعم .قالها بكل نشافة.البيضة معك؟
• نعم قلتها برخامة.
د ّلني إلى قسم البيضات في الكاراج إلجراء
المقتضى وتابع طريقه مق ّ
طب الجبين.
بمطرقة ومف ّكات تم تغيير بيضة
الديركسيون اليمنى .اليسرى سليمة.
بعد الخطوة الجراحية األولى ،أخذت
دوري في انتظار فحص الميزان .بعد
أقل من ساعة أشار إلي عامل في معسكر
هاغوب بالتقدم إلى ما فوق الحفرة.
بعد دقائق شعرت وكأننا في استوديو
تحميض أفالم .يغلق معلم هاغوب
الستارة .يس ّلط الضؤ على مقدم السيارة.
صوت قوي يصدر من حفرة تحت مكان
ركن السيارة مصدرا ً أوامر عسكرية
بتحريك المقود شماال ً ويميناً .إنتهى
الميزان .ركب معلم هاغوب بالسيارة
وغادر المكان من دون سؤال وجواب في
مشوار تجريبي.
غاب لدقائق .عاد عابسا ً كما غادر .ترجل
من السيارة ،شد عزقات خلف الدوالب .وأنا
على مقربة منه .ال أجرؤ على سؤاله عما
إلي والعرق يتصبب منه
فعل .فجأة تطلع ّ
وقال :لبنان أربعة فصول .شتاء .ربيع.
صيف وخريف .لبنان ساحل جبل .لبنان
أجمل بلد .بدنا بس ساعة كهربا ( .شتيمة).
بدنا تغيير سياسيين .تغيير شعب 25 .سنة
حكم بالكرباج .معاهدة سالم .إنتهى.
لم ينتظر مع ّلم هاغوب مني أي تعليق.
ال يهمه تعليقي .وقته ال يسمح باإلصغاء
إلى التعليقات السخيفة .أمامه رتل من
السيارات المنتظرة دورها .نقدته ما طلبه
شاكرا ً خدمة الديركسيون متوجها ً إلى
خدمة اللحّ ام.
على مدخل الملحمة ،صادفت ثالثة
رجال صغيرهم في سن هنري كيسنجر،
متح ّلقين حول ركوة قهوة تتوسط
ّ
ويدخنون بشراهة.
"سكمال" مخ ّلعة
سمعت أحدهم ،وقد وضع نظارتين
سميكتين ،يع ّر كذكر النعام .قال لجليسيه
وهو ينفث دخان سيكارته من منخاريه
بكثافة توازي دخان عمودي الذوق في
مرحلة اإلقالع" .أفيش إتفاق نووي بين
أميركا وإيران أفيش إنتخابات رئاسية
بلبنان" .وكرر الجملة مرتين لترسيخها في
الرأسين اليابسين المحيطين بسعة ا ّ
طالعه.
تُرى ما رأي معلم هاغوب؟ سأعود إليه
الحقا ً لفحص بيضة الشمال على صحة
السالمة .بيضة الديركسيون مستطلعا ً ما
توافر لديه من معطيات.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يوجد أكثر
من  70نوعا ً من الفطر
ّ
التوهج يف الظالم.
يمكنه

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.

لوحة راقصة من نهائي بطولة العالم للتانغو في بوينس آيرس -األرجنتين (أ ف ب)

أنقذ "األوركيد" من الحمم البركانية
حامالً أزهار "أوركيد" يف يده وس ّلما ً من الخيزران
عىل كتفه ،يمســح املــزارع موســيمني الغابة عند
سفح الربكان األكثر نشاطا ً يف إندونيسيا ،ويشري إىل
مجموعات الزهور األصليــة التي يعمل عىل إنقاذها
منذ سنوات.
هذا الرجل البالغ  56عاما ً والذي يحمل اسما ً واحدا ً
عىل غرار إندونيســيني كثر ،هو من دعاة حماية البيئة
الذين ع ّلموا أنفســهم بأنفســهم وليس لديهم خلفية
رسمية يف علم النبات .وك ّرس حياته املهنية لزرع النباتات
التي يقارنها باألحجار الكريمة ،وغاص يف مهمة فردية
إلنقاذ األزهار الفريدة من نوعها يف هذه املنطقة الواقعة
عىل مشارف يوجياكارتا يف جزيرة جاوة.
وبارش عمله بعدما تدفقت حمم بركانية وانبعث

رمــاد يف املنطقة جراء العديد مــن الثورانات القوية
لجبل مريابــي ،كان آخرها عام  .2010وقال" :أتذكر
أن أزهار "األوركيــد" كانت متوافرة بكثرة يف الغابة،
ّ
لكن عددا ً كبريا ً منها دُمّ ر بسحب الرماد التي سقطت
عىل األرض تحت الربكان".
لذلك قرر إنقــاذ هذه الثروة اآلخــذة يف الذبول،
وخالل الســنوات ،قام ببناء دفيئتَــن من الخيزران
حيث يمكنه الحفاظ عىل األنواع األكثر تميزا ً من هذه
األزهار .يعمل موســيمني اآلن بمفــرده ويريد ممن
يدخل الغابة أن يرتك أزهــار األوركيد لتزهر بدال ً من
محاولة االســتفادة منها .ويطمــح إىل نقل معرفته
النباتية إىل حفيده الذي غالبا ً ما يأخذه معه إىل الغابة.
(أ ف ب)

البحيرات كانت تغطي المريخ في الماضي
منذ أن بدأت الروبوتات الجوالة بزيارة الكوكب
األحمر واستكشافه خالل الستينيات والسبعينيات،
أثارت سمات سطح املريخ الحرية لدى العلماء ،إذ
الحظوا آثار قنوات وأحواض بحــرات وعددا ً من
الدلتا التي يبدو أنها تشكلت بفعل املاء.
ومنذ ذلك الحني ،أرســلت عــرات البعثات
إىل املريخ الستكشــاف غالفه الجوي وســطحه
ومناخه بغية جمع ما أمكــن من معلومات عن
ماضيه األكثر دفئا ً ورطوبــة .وأراد العلماء عىل
وجه الخصوص معرفة املــدة التي تدفقت فيها

املياه عىل ســطح املريــخ وإذا كانــت دائمة أو
دوريــة بطبيعتها .وجمعــت البعثات حتى اآلن،
دالئل كثرية تُظهر كيف توزعت املئات من قيعان
البحــرات الكبرية يف كوكب املريــخ .ولكن وفقا ً
لدراســة جديدة أجراها فريق دويل من الباحثني،
قد تكــون تقديراتنا الحالية ملياه ســطح املريخ
أقل من الواقع بكثري .واستنادا ً إىل تحليل لبيانات
األقمار الصناعية عىل مدار ســنوات ،قال الفريق
إن البحريات القديمة ربما كانت ذات يوم ســمة
شائعة جدا ً عىل كوكب املريخ.

 Xturismoأ ّول دراجة طائرة
كان لــزوّار معــرض "ديرتويــت
للســيارات" السبق يف اكتشاف أوّل دراجة
طائــرة يخ ّ
طــط املصنّعــون اليابانيون
إلطالقهــا يف الواليــات املتحــدة العــام
املقبــل .وتُعرف هــذه الدراجة باســم
" ،"Xturismoوتصنّعها رشكة "Aerwins
 "Technologiesاليابانيــة ،ويمكنهــا
الطريان ملدة  40دقيقة ،فيما تصل رسعتها
إىل  100كيلومرت يف الساعة.
وقال ثاد سوت ،الرئيس املشارك ملعرض
السيارات ،بعد إجراء اختبار قيادة" :أشعر

أســسهــا :مـيـشـــــال مكـــــتـف
رئــيس التحــرير :بشــــارة شـــربل
المدير المسؤول :جورج بربـاري
e-mail: info@nidaalwatan.com

حقــا ً وكأن عمري  15عاماً" ،وأضاف" :إنه
يشء رائع! بالطبع ،هناك القليل من الخوف،
لكني كنت متحمّ سا ً للغاية".
والد ّراجــة الطائرة معروضــة للبيع
بالفعل يف اليابان ،وأ ّكد شــوهي كوماتسو،
املؤســس والرئيس التنفيــذي للرشكةّ ،
أن
هنــاك خططا ً لبيع نســخة أصغر منها يف
الواليات املتحدة يف عام  .2023ويبلغ سعرها
مســاع لخفض
 777ألف دوالر ،إنما هناك
ٍ
التكلفــة إىل  50ألفا ً لنموذج كهربائي أصغر
بحلول عام .2025
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